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Sammanfattning
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är en fråga som fått mycket uppmärksamhet inom 
politiken under de senare årtiondena och detta har fått verkningar även på rättsväsendet. 
Mäns våld mot kvinnor beskrivs i en rad jämställdhetspropositioner och handlingsplaner 
från regeringen som ett allvarligt samhällsproblem som det är av högsta vikt att komma till 
rätta med. Ett mål för jämställdhetspolitiken som presenterades år 2006 är att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra. Att frågan tas på sådant stort allvar kan tyckas skulle leda till att 
våldet minskar men statistik visar tvärtom att det ökar varje år. 2011 anmäldes 28 000 fall 
av misshandel mot kvinnor över 18 år och i 85 % av fallen är den misstänkte en man och i 
en  fjärdedel  av  fallen  är  han  en  närstående  till  kvinnan.  Det  kan  dessutom  antas  att 
mörkertalet är relativt stort.

Vad är det som gör att de hittills genomförda åtgärderna inte gett tillräckligt resultat och 
vilken roll  har straffrätten i  detta? Rättsväsendet och den straffrättsliga regleringen kan 
spela en dubbel roll genom att både visa att samhället fördömer vissa handlingar och på så 
sätt verka preventivt men även i att ge upprättelse till de kvinnor som blir utsatta för våld i 
en nära relation. Straffrätten utformning och domstolars hantering är på så sätt viktiga delar 
i att uppnå det jämställdhetspolitiska målet. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka 
hur den straffrättsliga lagstiftningen och rättstillämpningen när det gäller mäns våld mot 
kvinnor  i  nära  relationer  motsvarar  det  jämställdhetspolitiska  målet  att  mäns  våld  mot 
kvinnor ska upphöra, för att sedan analysera vilka rättsliga konsekvenser detta kan tänkas 
få för kvinnor utsatta för våld av män i nära relationer. 

Uppsatsen är utformad efter den rättsdogmatiska metoden med en vid tolkning där inte 
endast  traditionellt  rättskällematerial  används.  Det  har  samband  med  de  teoretiska 
utgångspunkterna  i  uppsatsen  som  bland  annat  handlar  om  genusrättsvetenskap  och 
sambandet  mellan  rätt  och  politik.  Rätten  och  politiken  ses  här  inte  som två  helt  av 
varandra oberoende system utan som något som har ett nära samband där det inte alltid går 
att skilja det ena från det andra.

Det uppsatsen visar är att det finns motsättningar mellan vitt skilda uppfattningar inom 
varje  område  som  behandlats.  De  områden  som  behandlas  är  den  straffrättsliga 
utformningen i  stort  men även den reglering som specifikt  handlar  om mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer, i huvudsak brottet grov kvinnofridskränkning. Tillkommer gör 
också en beskrivning av den jämställdhetspolitiska utvecklingen samt en viktimologisk del. 
Vidare  visas  att  utvecklingen  mellan  de  skilda  uppfattningarna  går  från  den  ena 
ytterligheten till den andra vilket kan liknas vid en pendel som svänger från en sida till den 
andra. I dagsläget verkar det dock som att pendeln antingen har avstannat eller är på väg att 
svänga  tillbaka.  Dessa  olika  ytterligheter  kommer  inte  till  uttryck  på  samma sätt  i  de 
rättsfall  som  beskrivs  i  uppsatsen.  Fallen  behandlar  grov  kvinnofridskränkning  där 
visserligen de olika uppfattningarna finns representerade men domstolarna tycks göra en 
avvägning som ändå uppfyller lagens syfte. 

Sammanfattningsvis  framstår  det  ändå  som  att  den  straffrättsliga  utformningen  och 
rättstillämpningen  när  det  gäller  mäns  våld  mot  kvinnor  i  stort  lever  upp  till  det 
jämställdhetspolitiska målet att våldet ska upphöra, inom ramen för vad rättsväsendet kan 
åstadkomma. Sedan kvarstår mäns våld mot kvinnor fortfarande som ett allvarligt problem 
men där lösningen nog närmast står att finna på andra nivåer i samhället och med andra 
medel  än  genom  straffrättslig  lagstiftning.  En  viktig  del  menar  jag  handlar  om 
attitydförändringar när det gäller våld i sin helhet men även en förändring av strukturella 
maktobalanser mellan könen är ett viktigt led. Visserligen kan även rättsväsendet bidra till 
dessa förändringar då straffrätten och jämställdhetspolitiken har en nära förbindelse.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och problemformulering
År 2001 genomfördes en omfångsundersökning som fick namnet Slagen dam, Mäns våld  
mot  kvinnor  i  jämställda  Sverige.  Det  var  Brottsoffermyndigheten  fick  i  uppdrag  av 
regeringen att genomföra undersökningen som ett led i en fortbildningssatsning angående 
mäns våld mot kvinnor. Eva Lundgren, professor i sociologi med inriktning på våld mot 
kvinnor  och  docent  Gun  Heimer,  chef  för  Rikskvinnocentrum  ansvarade  för  själva 
genomförandet. Enligt undersökningen hade då 46 procent av alla kvinnor utsatts för våld 
av någon man efter sin 15-årsdag. Det som var speciellt med den här undersökningen var 
att begreppet kontinuum användes för att definiera våld, som enligt detta synsätt inte gör 
någon entydig uppdelning mellan hot, våld och sexuella övergrepp. De olika kategorierna 
överlappar och flyter i stället in i varandra.1

Den här undersökningen blev både misstrodd och kritiserad samtidigt som den möttes av 
tystnad  från  andra  håll.  Förväntningarna  på  att  undersökningen  skulle  få  mycket 
uppmärksamhet var höga men denna uteblev till stor del. Den uppmärksamhet som dock 
riktades mot resultatet var till stor del negativ och skeptiskt inriktad. Gemensamt för flera 
parter var synen att undersökningens vida definitionen av våld gjorde att det allvarliga, 
riktiga, våldet osynliggjordes. Kritikerna ansåg att undersökningen svartmålade män och 
vad som istället borde få mer fokus var just det allvarliga våldet som drabbar kvinnor i nära 
relationer. Trots  allvarligheten ansågs det att den här typen av våld var relativt ovanligt 
och att det undersökningen gjorde var att svartmåla män i allmänhet och skapa rädsla.2

Här  utkristalliseras  två  skilda  synsätt  som står  för  varsin  problemformulering  gällande 
mäns våld mot kvinnor. Den första, som Slagen dam står för, innebär att mäns våld mot 
kvinnor  beskrivs  som  ett  strukturellt  problem  för  samhället  i  stort.  Den  andra 
problemformuleringen ser på samma sätt mäns våld mot kvinnor som ett allvarligt problem 
men som ändå är marginellt då det istället för en fråga om samhällsstruktur beskrivs som 
en individfråga. De här två skilda synsätten får i nästa led konsekvenser när det gäller hur 
frågan om mäns våld mot kvinnor ska hanteras.
Sverige beskrivs gärna som ett av världens mest jämställda länder och det våld som utövas 
av män mot kvinnor i nära relationer definieras som ett allvarligt samhällsproblem.3 Även 
med en snävare definition av begreppet våld än den som användes i Slagen dam framstår 
det utifrån det politiska intresset som att mäns våld mot kvinnor inte kan beaktas som en 
marginell fråga som bara berör ett fåtal. Därför varken kan eller bör den avfärdas. Under de 
senaste 30 åren har en rad politiska åtgärder genomförts för att motverka och förebygga 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer.4 
En annan central del i det här har rättsväsendet och den straffrättsliga regleringen. Det 
strafflagstiftningen  i  bästa  fall  kan  bidra  med  är  att  visa  att  samhället  fördömer  vissa 
handlingar  och  samtidigt  verka  preventivt.  Viktigt  är  också  att  domstolar  använder 
lagstiftningen på det sätt den är tänkt för att de som blivit utsatta för brott, i det här fallet 
kvinnor utsatta för våld av män i nära relationer, ska få upprättelse.5

Med det fokus som har funnits på frågan om mäns våld mot kvinnor i nära relationer under 
de  senaste  årtiondena,  borde  det  då  inte  gå  att  se  resultat?  Borde  inte  ett  av  de  mest 
jämställda länderna i världen som tar frågan om mäns våld mot kvinnor på största allvar 
vara nära en lösning?

1 Lundgren, Eva, (red), (2001), Slagen dam, s. 5-8 & 16.
2 Nilsson, Gabriella, Slagen dam och tystnaden, i Nätverket. Kulturforskning i Uppsala, 2005:14 s. 65-78 .
3 Se t. ex Prop 2005/06:155 & Rskr. 2011/12:3.
4 Se t. ex Prop 1997/98: 55.
5 Se t. ex Asp, Petter & Ulväng, Magnus, (2010), Kriminalrättens grunder, s. 47.
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Under år 2011 anmäldes omkring 28 000 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år. Enligt 
gjorda  undersökningar  ökar  dessutom våldet  och  har  så  gjort  under  lång  tid.  Det  kan 
dessutom  antas  att  mörkertalet  är  relativt  stort.  Drygt  85  %  av  de  misstänkta  i 
misshandelsfallen är män och i drygt en fjärdedel av de anmälda fallen utövas våldet av 
någon närstående till kvinnan.6 
Kännetecknande för mäns våld mot kvinnor i nära relationer jämfört med det relationsvåld 
som utförs av kvinnor mot män är att våldet som drabbar kvinnor oftare sker upprepat, är 
grövre och leder till fler negativa konsekvenser. När det gäller det specifika i mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer finns det olika förståelser av våldet. En ojämn maktstruktur 
mellan män och kvinnor i samhället kan ses som en förklaring till varför våldet existerar 
men även mer individuellt betingade förklaringar kan förekomma.7  
Ett mål för den svenska jämställdhetspolitiken som presenterades 2006 är att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra.8  2007 presenterade regeringen sedan en handlingsplan för att 
bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer. Denna innehöll en mängd förslag på åtgärder inom olika områden, bl. a. inom 
rättsväsendet.9

Med tanke på den statistik som visar att mäns våld mot kvinnor i nära relationer ökar för 
varje år kan man ställa sig frågan varför åtgärderna hittills inte varit tillräckliga samt vilken 
roll straffrätten har i detta. Kritik har riktats mot rättsordningens förmåga att hantera våld 
mot kvinnor, både enskilda domar såväl som straffrättssystemet i sin helhet har ifrågasatts. 
Kritiken har också lett  till  vissa reformer på det straffrättsliga området.10 Men är detta 
tillräckligt eller är det rentav möjligt att det finns någonting i straffrättens utformning eller 
domstolarnas hantering som kan utgöra ett hinder för att komma till rätta med problemet 
mäns våld mot kvinnor?

1.2 Syfte och forskningsfrågor
Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  den  straffrättsliga  lagstiftningen  och 
rättstillämpningen motsvarar det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor 
ska upphöra, för att sedan analysera vilka rättsliga konsekvenser straffrättens utformning 
och användning kan tänkas få för kvinnor utsatta för våld av män i nära relationer. 

Som  stöd  i  att  uppnå  syftet  kommer  jag  använda  mig  av  två  mer  specifika 
forskningsfrågor:

1) Vilka rättsliga konsekvenser får straffrättens utformning för kvinnor utsatta för våld 
av män i nära relationer, sett ur ett jämställdhetsperspektiv?

2) Hur ser praxis ut på det specifika området och kan någon förändring ses över tid? 

1.3 Avgränsningar 
En första  avgränsning handlar  om val  av ämne som är  mäns våld  mot kvinnor  i  nära 
relationer. Det förekommer också våld mot kvinnor som begås utanför nära relationer och 
även män drabbas av våld, både i nära relationer och utanför. Mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer är dock det den här uppsatsen fokuserar på och det finns inte utrymme för en 
vidare beskrivning. Av samma anledning behandlar inte uppsatsen hur barn drabbas av våld 
som förekommer i nära relationer. 

6 http://bra.se/bra/brott—statistik/kvinnomisshandel.html.
7 BRÅ, Rapport 2009:12.
8 Prop. 2005/06:155.
9 Rskr. 2007/08:39.
10 Berglund, Kerstin, (2007), Straffrätt och kön, s. 16-17.
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Uppsatsen  behandlar  i  huvudsak  den  svenska  straffrättsliga  regleringen.  Några  av  de 
internationella konventioner och åtaganden som finns för Sveriges del behandlas endast 
mycket kortfattat.

Slutligen finns också en avgränsning i tid där den huvudsakliga beskrivningen handlar om 
nutida  utformning  och  reglering.  Dock  finns  en  historisk  beskrivning  som  tar  sin 
utgångspunkt i 1734 års lag för att skapa en förståelse för historien och hur den påverkat 
nutiden.

1.4 Disposition  
Uppsatsen består av sju kapitel. Kapitel 1 utgörs av inledningskapitlet där syfte, teori och 
metod presenteras. Kapitel 2 består av en beskrivning av straffrättens allmänna utformning, 
både  historiskt  sett  och  i  nutid.  Detta  för  att  ge  en  övergripande  förståelse  av  vilka 
principer som ligger till grund för möjligheten att hantera mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer i straffrättsligt avseende. I kapitel 3 finns en beskrivning av den politiska och 
rättsliga utvecklingen av den specifika frågan om mäns våld mot kvinnor. Frågan belyses 
ur ett historiskt perspektiv men även nuvarande reglering på området behandlas.  I kapitel 
fyra finns en beskrivning av den viktimologiska forskning, brottsofferforskning, som är 
relevant för uppsatsens syfte. Detta för att ge en bild av hur synen på kvinnor som  offer 
har utvecklats, för att sedan kunna diskutera hur detta kan kopplas till frågan om mäns våld 
mot kvinnor i jämställdhetspolitiken och straffrätten. Kapitel 5 består av rättspraxis från 
främst  Högsta  domstolen  men  även  viss  från  hovrätten,  som  behandlar  brottet  grov 
kvinnofridskränkning. Kapitel 6 utgörs en analys av det tidigare presenterade materialet 
samt de slutsatser jag utifrån denna kommit fram till. Det sista avslutande kapitlet, kapitel 
7 består av en avslutande diskussion.

1.5 Teoretiska utgångspunkter

1.5.1 Genusrättsvetenskap
Den  grundläggande  teoretiska  utgångspunkten  för  uppsatsen  är  genusrättsvetenskaplig. 
Genusrättsvetenskapen  är  ett  forskningsfält  inom  rättsvetenskapen  som  går  ut  på  att 
beskriva,  problematisera  och  analysera  människors  rättsliga  ställning  utifrån  ett 
jämställdhetsperspektiv.  11 Den nordiska genusrättsvetenskapen brukar delas in i tre olika 
inriktningar eller genusperspektiv som alla kan existera samtidigt men utvecklingen över 
tid har gått allt mer från den förra till den senare. Den första inriktningen kallas kvinnorätt 
och fokuserar  på  kvinnors  rättsliga  ställning  genom att  undersöka hur  lagstiftning  och 
rättstillämpning bättre ska kunna tillgodose kvinnors intressen.  Den här inriktningen växte 
fram som en kritik mot den formellt könsneutrala lagstiftningen som inte nödvändigtvis 
ansågs leda till   könsneutrala effekter i praktiken, då den inte tog hänsyn till mäns och 
kvinnors olika livsvillkor. Den andra inriktningen kan kallas  kvinnoperspektiv på rätten  
och  handlar  om  att  problematisera  hur  rättsliga  strukturer  formas  utifrån  ojämställda 
maktförhållanden mellan könen. Denna inriktningen innebar i praktiken en breddning av 
kvinnorätten genom att den var tänkt att omfatta även andra frågor än kvinnors rättsliga 
ställning.  Den  sista  inriktningen  kallas  genus  och  rätt  och  står  för  en  mer  utbredd 
problematisering av rätten ur ett genusperspektiv. Ett viktigt område är hur föreställningar 
om  kön  både  konstrueras  och  reproduceras  inom  rätten  och  det  är  dessa  socialt 
konstruerade föränderliga föreställningar om kön som betecknas genus. Men även synen på 
rätten  och  rättskällorna  som slutna  system där  all  kunskap  så  att  säga  hämtas  inifrån 

11 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  
jämställdhet, s. 20.
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systemet självt, grundläggande för den traditionella rättsdogmatiken, problematiseras.12 

En annan del av genusrättsvetenskapen handlar om att se till sambandet mellan rätt och 
politik vilket är något som i övrigt sällan kommit till uttryck i juridisk litteratur. Juridiken 
ses ofta som ett slutet system där den politiska processen bakom lagstiftningen ses som 
frånskild  från  själva  lagstiftningen  i  sig.  Men  i  själva  verket  har  politiken  ett  stort 
inflytande över lagstiftningen då lagstiftning är ett av de många olika politiska styrmedel 
som finns  att  tillgå  från  statens  sida.  På  samma sätt  kan  den rättsliga  sidan  också  ha 
inflytande på politiken genom att bland annat domstolar och svenska advokatsamfundet 
ofta  finns  med  som  remissinstanser  vilket  ger  ett  medinflytande  i  den  politiska 
beslutsprocessen.13 

För den här uppsatsen är det i huvudsak inriktningen genus och rätt samt sambandet mellan 
rätt  och politik  som är  de aktuella  delarna.  Detta  har  haft  betydelse för  ämnesval  och 
upplägg men kommer även påverka hur analysen genomförs.  Vidare är  kopplingen till 
frågan om mäns våld mot kvinnor som ett jämställdhetsproblem en central del.  

1.5.2 En fråga om jämställdhet 
1979  antog  FN:s  generalförsamling  Konventionen  om  avskaffande  av  all  slags 
diskriminering mot kvinnor, CEDAW som trädde i kraft 1981. I konventionen definieras 
diskriminering av kvinnor som ”varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av 
kön som har till  följd eller  syfte att  begränsa erkännandet  av mänskliga rättigheter  för 
kvinnor”. Vidare åligger det medlemsstaterna som ratificerat konventionen att bland annat 
vidta  de åtgärder  som krävs  för  att  avskaffa  sådan diskriminering på alla  nivåer  inom 
samhället till exempel genom lagstiftning.14 

En vidareutveckling av CEDAW skedde genom att FN:s generalförsamling 1993 antog en 
deklaration om avskaffande av allt  våld mot kvinnor.  Våld mot kvinnor definieras som 
"varje könsrelaterad  våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i 
fysisk,  sexuell  eller  psykisk  skada  eller  lidande  för  kvinnor,  inklusive  hot  om sådana 
handlingar,  tvång  eller  godtyckligt  frihetsberövande,  vare  sig  det  sker  offentligt  eller 
privat".15

Dessa internationella åtaganden utgör en bas för Sveriges arbete med frågan om våld mot 
kvinnor. I regeringens jämställdhetsproposition 1991 definieras våldet mot kvinnor som ett 
uttryck för en ojämn maktbalans mellan könen. Där nu könsmaktsperspektivet kommer in 
har man tidigare förklarat våldet utifrån sociala och ekonomiska faktorer.16 Motverkande av 
våld  mot  kvinnor  beskrivs  som  främst  en  fråga  för  myndigheter  inom  rättsväsendet, 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården men samtidigt som en jämställdhetsfråga. För att 
våldet mot kvinnor ska kunna upphöra påpekas att det måste till attitydförändringar och 
brottsförebyggande åtgärder bland annat genom åtgärder riktade mot män. Vidare anses det 
dock viktigt att alla områden i samhället förändras och utvecklas då övergrepp mot kvinnor 
framstår som en främmande del i ett samhälle där fullständig jämställdhet mellan kvinnor 
och män råder.17

Även i efterföljande jämställdhetspropositioner, från 1994 och 2006, tas våld mot kvinnor 
upp  som  ett  allvarligt  samhällsproblem  och  beskrivs  även  som  ett  gravt  hinder  för 
jämställdhet  som på  samma  gång  står  i  vägen  för  kvinnors  mänskliga  rättigheter  och 

12 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, (2009), Genusrättsvetenskap, s. 24-30.
13 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, (2009), Genusrättsvetenskap, s. 35.
14 http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-

avskaffande-av-all-slags-diskriminering-av-kvinnor-cedaw/.
15 http://www.kvinnokonventionen.se/kvinnokonventionen/deklaration.asp.
16 Se vidare kap. 3.2.
17 Prop 1990/91:113 s. 48-49.
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grundläggande friheter.18

Brottsofferfrågor lyfts också upp allt mer och utbildning ses som en central åtgärd för att 
motverka våldet. Ett förslag är att domarpersonal ska utbildas i frågor som rör mäns våld 
mot kvinnor utöver den utbildning som redan tidigare ålagts åklagarmyndigheten. Vidare 
föreslås att kvinno-, tjej och brottsofferjourer ska få ökade resurser.19

En  vidareutveckling  av  jämställdhetspolitiken  när  det  gäller  mäns  våld  mot  kvinnor 
presenterades  i  en  skrivelse  från  regeringen  2007  i  form av  en  handlingsplan  för  att 
bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer. Återigen tas våldet upp som ett allvarligt samhällsproblem som hindrar kvinnor 
från att komma i åtnjutande av sina mänskliga rättigheter och friheter som de kommer till 
uttryck bland annat inom ramen för FN och Europarådet. Föranlett av att våldet ses som ett 
allvarligt samhällsproblem måste insatserna för att bekämpa våldet ske genom samverkan 
mellan flera olika samhällsområden. Det här ska ske både rättsligt och socialt men även 
ekonomiskt, hälsorelaterat och ur ett jämställdhetsperspektiv. Det fastslås även att arbetet 
ska ske utifrån de utsattas behov av stöd och skydd. Förutom statens och kommunernas 
ansvar  lyfts  också  frivilligorganisationer  fram  som ett  komplement  till  den  offentliga 
verksamheten för att kunna motverka mäns våld mot kvinnor.20 

En  första  utvärdering  av  handlingsplanen  presenterades  av  Brå  i  en  rapport  2010. 
Sammantaget ser Brå att handlingsplanen bidragit till en ökad medvetenhet samt en högre 
kunskapsnivå på området. På lagstiftningsområdet är det främst en ändring av SoL, som 
tydliggör socialnämndernas ansvar för våldsutsatta kvinnor, som lyfts upp som det mest 
avgörande.21

I en ny skrivelse från regeringen presenteras hur jämställdhetspolitiken är planerad att se ut 
under de kommande åren. Fortsatt är mäns våld mot kvinnor en prioriterad fråga men inga 
nya åtgärder planeras. Regeringen planerar däremot initiera en mer långsiktig uppföljning 
av den tidigare presenterade handlingsplanen där effekterna av åtgärderna ska analyseras. 
Uppföljningen är beräknad att presenteras i en rapport 2013.22

1.5.3 Förklaringsmodeller
Det går att urskilja tre huvudsakliga modeller när det gäller att förklara mäns våld mot 
kvinnor. Valet av förklaringsmodell påverkar samtidigt val av åtgärder när det gäller att 
förebygga och komma åt problemet med mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Den första  förklaringsmodellen  utgår  från individuella  och  socialpsykologiska  faktorer. 
Det individuellt inriktade perspektivet förklarar våldet främst baserat på egenskaper hos 
gärningsmannen. Synen på våld är att det är något som utövas av en viss typ av män samt 
att endast en viss typ av kvinnor blir utsatta där förklaringen hittas i bl a uppväxtvillkor 
eller social ställning. Den socialpsykologiska förklaringsmodellen riktar istället in sig på 
familjen som helhet och kallas ibland ett systemteoretiskt synsätt. Här läggs fokus mer på 
relationen än på individen men gemensamt  för  de  båda modellerna  kan sägas  vara att 
våldet  ses  som något  som är  begränsat  till  en  viss  grupp  av  individer  med  speciella 
problem eller förutsättningar.23

Den andra  förklaringsmodellen utgår från ett könsmaktsperspektiv. Det har genom tiden 
funnits  en  rad  olika  benämningar  på  mäns  våld  mot  kvinnor  i  nära  relationer  såsom 

18 Prop 1993/94:147 s. 17 & Prop 2005/06:155 s. 1-2 & s. 33.
19 Prop 2005/06:155 s. 70-75.
20 Rskr. 2007/08:39 s. 5.
21 Brå, Rapport 2010:18 s. 7-14.
22 Rskr. 2011/12: s. 10.
23 Scheffer Lindgren, Maria, (2009), "Från himlen rakt ner i helvetet": från uppbrott till rättsprocess vid mäns våld  

mot kvinnor i nära relationer, s. 21.
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familjevåld, kvinnomisshandel eller rentav lägenhetsbråk. Kritiken mot dessa benämningar 
har varit att de osynliggör vad våldet verkligen handlar om och det har ansetts viktigt att 
fokusera  på  vem  som  utövar  våldet  och  mot  vem  våldet  utövas.  Här  kommer 
könsmaktsperspektivet in och utöver fokus på själva beteckningen av våldet fokuseras det 
på hur våldet uppkommer och varför. Förklaringen hittas i att det råder en obalans i vilken 
makt  kvinnor  respektive  män  har  på  en  strukturell  nivå  som  också  påverkar  det 
individuella. Den mer individ- och socialpsykologiska förklaringsmodellens syn på våldet 
som något som är relativt begränsat till  vissa grupper av individer kritiseras också och 
undersökningar har visat att våldet förekommer i alla olika samhällsgrupper samt att det är 
mer utbrett än vad man tidigare trott. Våldet ses med andra ord inte som ett fenomen som 
uppstår  hos vissa individer  i  vissa typer  av relationer  utan istället  som något  som kan 
förklaras genom att strukturer av maktobalans mellan könen existerar i samhället. 24

Den tredje förklaringsmodellen utgår från ett ekologiskt, sammansatt, perspektiv. Där vävs 
flera  olika  förklaringar  samman  till  en  helhetsbild.  Här  anses  att  en  brist  med 
könsmaktsperspektivet är att det inte lyckas förklara varför vissa män är våldsamma medan 
andra inte är det på samma gång som det individ- och socialpsykologiska perspektivet inte 
lyckas  förklara varför  kvinnor  som grupp är  så  utsatta.  Det  ekologiska perspektivet  är 
utformat för att ta hänsyn till faktorer på individuell och sociokulturell nivå såväl som till 
den aktuella situationen.25

De nu presenterade förklaringsmodellerna utgör en grund för förståelsen av den utveckling 
som beskrivs i  uppsatsen och har  även senare en avgörande betydelse för analysen av 
denna.  

1.6 Metod och material
I huvudsak kommer jag använda mig av den rättsdogmatiska metoden men kommer även 
ta  in  vissa  andra  element  som  går  utanför  den  traditionella  rättskälleläran.  Den 
rättsdogmatiska metoden kan anses vara problematiskt och kritik har som tidigare nämnts 
riktats  mot  rättsdogmatiken  från  genusrättsvetenskapligt  håll  men  problematiseringar 
förekommer även inom systemet.

Nils  Jareborg   diskuterar  ämnet  i  en  artikel  i  SvJT  från  2004.  Han  menar  att  
rättsdogmatiken främst innebär att ”rekonstruera gällande rätt”.26 Av denna uppgift följer 
vissa begränsningar men Jareborg ser inte att detta nödvändigtvis behöver vara ett problem 
då all vetenskap utgår från vissa specifika förutsättningar. När det gäller rättsdogmatiken 
består  begränsningarna  i  rättskällelärans  hierarkiska  uppbyggnad  men  enligt  Jareborg 
föreligger ändå inga reella hinder att gå utanför de traditionella rättskällorna. Vidare tar 
Jareborg upp att den rättsdogmatiska metoden inte är någon vetenskaplig metod i egentlig 
mening, som exempelvis kol 14-metoden, utan snarast bygger på bedrivande av forskning i 
ett vetenskapligt syfte.27

Det kan ju då kanske tyckas tveksamt att använda sig av begreppet metod för att beskriva 
vad som snarast  är  ett  vetenskapligt  syfte.  Hellner  tar  upp en del av vad han ser som 
problematiskt med rättsdogmatikens forskningsuppgift,  bl.  a synen på rättskällorna som 
hierarkiska och de skarpa gränser som, främst av rättsteoretiker, dras mellan rättsvetenskap 
och andra vetenskaper. Hellner menar att rättsdogmatik är ett problematiskt begrepp men 
anser samtidigt att det är så allmänt accepterat att införandet av någon annan term framstår 
som överflödigt. Hellner ser även, till skillnad från Jareborg, att det finns tydliga problem 

24 Scheffer Lindgren, Maria, (2009), "Från himlen rakt ner i helvetet": från uppbrott till rättsprocess vid mäns våld  
mot kvinnor i nära relationer, s. 22-24.

25 Scheffer Lindgren, Maria, (2009), "Från himlen rakt ner i helvetet": från uppbrott till rättsprocess vid mäns våld  
mot kvinnor i nära relationer, s. 24-25.

26 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, i SvJT 2004 s. 4.
27 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, i SvJT 2004 s. 4-8.
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kopplade  till  den  hierarkiska  rättskälleläran.  Han  menar  att  då  det  är  omöjligt  att  ge 
begreppet rättskälla en bestämmande betydelse är begreppet möjligt att undvara när det 
gäller den rättsvetenskapliga verksamheten.28 

Även  Sandgren  tar  upp  den  här  frågan  i  en  artikel  i  JT  där  han  problematiserar 
rättsvetenskapens bruk av empiriskt material. Sandgren använder begreppet positivrättsliga 
studier i ställer för rättsdogmatik som han menar framstår som ett alltför vagt men även 
missvisande begrepp. Han ser att ett ökat bruk av empiriskt material, vilket skulle innebära 
ett avsteg från rättskälleläran, skulle öka rättsvetenskapens relevans. Samtidigt menar han 
att den juridiska metoden utgör ett viktigt element i att upprätthålla rättssäkerheten.29 

Tydligt är att det finns olika uppfattningar om både hur rättsvetenskapens roll ska se ut men 
även vad dess begrepp innebär. Med det i åtanke har jag utformat min egen uppsats. Jag 
väljer  att  använda  vad  som  brukar  betecknas  den  rättsdogmatiska  metoden  men  är 
medveten om Hellners kritik av begreppet som sådant. Däremot anser jag att Jareborg har 
en poäng i det att att rättsdogmatiken inte behöver var mer begränsande än man tillåter den 
att vara. Här anser jag att Sandgrens bruk av positivrättsliga studier som ett alternativ till  
rättsdogmatik verkar mer inskränkande även om det möjligtvis är mer korrekt gällande hur 
sådana studier brukar bedrivas, i det att det endast är den gällande, positiva rätten som är 
föremål för undersökning. 

Enligt min mening kan syftet med uppsatsen uppfyllas inom ramen för den rättsdogmatiska 
metoden med en vid tolkning. Även om rättsdogmatiken och den rättsdogmatiska metoden, 
oavsett om den är en regelrätt metod eller snarast ett syfte, kan tyckas vara problematiska 
och oklara kan detta samtidigt ses som en fördel. Istället för att förkasta ett begrepp på det 
sätt som till viss del skett inom genusrättsvetenskapen, ser jag en möjlighet i att förändra 
innebörden  av  både  begreppen  och  metoden  i  och  med  att  det  inte  finns  en  bestämd 
definition. På det sättet är det samtidigt möjligt att förändra det som kan upplevas som 
problematiskt med rättsvetenskapen, så att säga, inifrån. 

När det gäller vilket material jag använt i uppsatsen hänger valet samtidigt ihop med de 
teoretiska utgångspunkterna. Den doktrin som förekommer är till stor del rättsvetenskaplig 
men  jag  har  även  använt  mig  av  litteratur  från  andra  områden  såsom  sociologi  och 
kriminologi,  främst  då  det  gäller  den  viktimologiska  beskrivningen.  I  övrigt  är  det  i 
huvudsak rättskällematerial i form av lagar, förarbeten och praxis som ligger till grund för 
uppsatsen. Den praxis jag tagit upp är rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna som 
alla  behandlar  grov kvinnofridskränkning då denna brottsrubricering fångar  det  som är 
ämnet för uppsatsen nämligen mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

28 Hellner, Jan, (2001), Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i förmögenhetsrätt, s. 22-26.
29 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, Del 1, i JT 1995/96 NR 3 s. 727-729.
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2 Straffrätten

2.1 Inledning
Det finns olika uppfattningar om hur straff ska utdelas och av vilken anledning det ska ske. 
Ibland  kallas  dessa  olika  idéer  för  straffrättsteorier  och  ibland  ideologier.  Oavsett 
begreppsval så handlar idéerna om de bakomliggande uppfattningarna till varför man i ett 
samhälle behöver en straffrätt och hur den ska se ut.30 

Här kommer jag att relativt kortfattat att först beskriva hur straffrätten i stort växt fram 
med  början  i  1734  års  lag.  Tiden  från  brottsbalkens  ikraftträdande  ägnas  mer 
uppmärksamhet. Vidare följer en beskrivning av den straffrättsliga utformningen som den 
ser ut idag samt av de centrala begrepp som finns inom denna. Beskrivningarna syftar till 
att skapa en uppfattning av de generella grunder straffrättssystemet vilar på samt hur de 
utvecklats för att i nästa led ge en förståelse för vilka eventuella begränsningar  straffrätten 
kan innebära.

2.2 1734 års lag och strafflagen
I 1734 års lag var strafflagstiftningen uppdelad i en missgärningsbalk och en straffbalk. 
Avskräckning och vedergällning var de två principer som var tydligast kännetecknande för 
straffrätten enligt 1734 års lag. Även om denna visserligen innebar ett förmildrande av de 
medeltida  lagarnas  strafftänkande  fanns  fortfarande  dödsstraffet  kvar  för  68  brott  och 
spöstraffet användes vid en rad olika brott.31

1864 års strafflag anses vara en blandning mellan äldre tiders straffsyn och mer moderna 
influenser. Det var främst avseende vedergällningstanken och preventionstanken  gamla 
och nya idéer möttes i en och samma lag. Många av influenserna i strafflagen kom från den 
klassiska straffrättsskolan som växte fram under 1800-talet i Europa som en kritik av den 
äldre tidens straffregler.32 I dessa regler saknades ofta systematik och till stor del var de 
hårda med brutala straff som påföljd.33 

Ett  antal  bärande  principer  formulerades  inom  den  klassiska  straffrättsskolan,  utifrån 
liberalismens idéer, på vilka grunder straffrättens principer skulle vila. Bland dessa kan 
nämnas  proportionalitets-,  legalitets-  och  likhetsprincipen  samt  skuldprincipen. 
Proportionalitetsprincipen  handlar  om  att  straffet  ska  stå  i  proportion  till  brottets 
svårighetsgrad.  Legalitetsprincipen  kan  sammanfattas  med  inget  brott  utan  straff  samt 
inget brott utan lag. Likhetsprincipen bygger på att lika brott ska straffas lika. Grunderna 
för skuldprincipen utgörs av att gärningsmannen ska kunna betraktas som ansvarig för sina 
handlingar.  Att  gärningsmannens  skuld  var  det  som skulle  ligga  till  grund för  straffet 
ansågs leda till förutsebara och mer rättvisa straff. Den klassiska straffrättsskolan kan ses 
som  ett  exempel  på  en  absolut  straffteori.  Vad  som  främst  kännetecknar  en  absolut 
straffteori är att straffet ses som en självklarhet när en rättskränkning begåtts, på ett brott 
måste följa ett straff. Straffets sociala eller praktiska effekter anses inte viktiga utan straffet 
i sig är det centrala. De absoluta straffteorierna kan också kallas vedergällningsteorier på 
grund av det tydliga fokuset på straffet, vedergällningen.34 

Det  fanns  också  inslag  av  relativa  straffteorier  i  strafflagen.  De  kan  även  betecknas 

30 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  
jämställdhet, s. 112.

31 Inger, Göran, (2011), Svensk rättshistoria, s. 193.
32 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  

jämställdhet, s. 113.
33 Se t. ex Inger, Göran, (2011), Svensk rättshistoria, s. 71.
34 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera

jämställdhet, s. 112-114.
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preventionsteorier då fokus ligger på att  förebygga brottslighet och straffet  ses som ett 
medel  snarare än ett  mål.  En uppdelningen kan göras  mellan individualprevention och 
allmänprevention. De individorienterade teorierna är inriktade på att förhindra specifika 
brottsliga individer från att begå upprepade brott medan de allmänpreventiva syftar till att  
straffet  ska  avskräcka  alla  medborgare  från  att  begå  brott.35 De  äldre  straffregler  som 
kritiserades  inom  den  klassiska  straffrättsskolan  hade  ofta  inslag  av  en  sorts 
allmänpreventiva  idéer  där  straffen  var  utformade  på  ett  sätt  som  omedelbart  skulle 
avskräcka andra från att begå liknande brott. Senare uppkom en mer utilitaristisk syn på 
allmänprevention som kännetecknades av en tydligare inriktning på vilka konsekvenser för 
samhället i stort en brottslig handling får. Utifrån dessa konsekvenser skulle sedan straffet 
bedömas. Alla de här olika influenserna fanns på en och samma gång i 1864 års strafflag 
vilket gör att den kan framstå som en kompromiss mellan till synes oförenliga idéer.36

En  tid  efter  strafflagens  ikraftträdande  fick  de  individualpreventiva  idéerna  större 
genomslagskraft i straffrätten, främst utifrån tankegångar inom den sociologiska, moderna 
skolan där vedergällningen fick stå tillbaka för en mer individanpassad syn på straff. Den 
sociologiska skolans ledare var straffrättsprofessorn Frank von List som företrädde en helt 
annan syn på straff än den klassiska skolan. Straffet, enligt von List, skulle inte vara till för  
vedergällning utan för att bekämpa brottsligheten genom både allmänna och individuella 
insatser.  Då  inte  alla  brottslingar  var  likadana  skulle  inte  heller  alla  behöva  samma 
behandling.37 Även den italienska  eller  positiva  skolan  fick  ett  visst  inflytande på den 
svenska  straffrätten  under  slutet  på  1800-talet  och  början  på  1900-talet.  Den  positiva 
skolan menade att brottslighet var någonting som var biologiskt determinerat vilket innebar 
att brottslingen egentligen inte kunde ställas till svars för sin handling i traditionell mening. 
Det  var  brottslingens farlighet  och därmed vilket  skydd samhället  behövde som skulle 
ligga till grund för vilka sanktioner som krävdes. Trots att dessa idéer inte kom till direkt 
uttryck  i  någon  lagstiftning  influerade  de  ändå  till  viss  del  de  bakomliggande 
tankegångarna  inom  den  svenska  straffrätten.38 Däremot  fick  den  kriminologiska 
forskningen som växte fram under den här tiden ett stort inflytande på de nya teorierna om 
individualprevention.  Då  brottet  uppfattades  som  ett  symptom  på  de  förhållanden 
brottslingen  levde  under  kom  samhällets  möjligheter  att  förändra  dessa  förhållanden 
genom politiska medel att bli en central del av synen på straffsystemet och dess roll.39 

En  person  som  fick  stort  inflytande  på  det  svenska  straffrättsområdet  var 
straffrättsprofessorn Johan C.W Thyrén. Han fick i uppdrag att undersöka möjligheten till 
en  reformering  av  straffrätten  gällande  straffets  syfte  och   straffsystemets  utformning. 
Denna  utredning  tog  sin  grund  i  den  sociologiska  skolans  idéer  med 
individualpreventionen  som  straffets  huvudsyfte.  Samtidigt  skulle  straffets  utformning 
också  tillgodose  både  krav  på  rättvisa  och  rättssäkerhet  såväl  som  fylla  ett  visst 
allmänpreventivt syfte genom tillräckligt stränga straff. Thyréns arbete låg till grund för ett 
flertal  reformer  av  straffrätten  där  avskaffandet  av  dödsstraffet  kanske  är  den  mest 
framträdande. Det var sedan individualpreventionen som stod i fokus under utarbetandet av 
brottsbalken.40

2.3 Brottsbalken
Arbetet med att utforma den nya brottsbalken inleddes redan 1937 av straffrättskommittén 

35 Inger, Göran, (2011), Svensk rättshistoria, s. 288-290.
36 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  

jämställdhet, s.112-115.
37 Inger, Göran, (2011), Svensk rättshistoria, s. 291.
38 Inger, Göran, (2011), Svensk rättshistoria, s. 292-293.
39 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  

jämställdhet, s. 115-116.
40 Inger, Göran, (2011), Svensk rättshistoria, s. 306.
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som hade i uppdrag att utreda hur en grundläggande förändring av brottskatalogen samt 
den allmänna delen i  strafflagen skulle  kunna genomföras.41 Innan straffrättskommittén 
tillsattes hade en reformering av straffrätten dock redan påbörjats av Johan C. W. Thyrén 
som genomförde en omfattande utredning om reformering av strafflagen baserad på den 
sociologiska skolans grundprinciper. Straffrättskommitténs arbete ledde fram till förändrad 
lagstiftning gällande förmögenhetsbrotten 1942 medan förslag om förändring av brotten 
mot staten och allmänheten ledde till förändringar 1948.42 1953 lade kommittén fram ett 
förslag till brottsbalk som var tänkt att samla den gamla strafflagens bestämmelser med 
allmänna  straffrättsliga  bestämmelser.  Förslaget  antogs  1962 och  den  nya  brottsbalken 
trädde i kraft 1965. Fängelse blev den enda formen av frihetsstraff då straffarbetet togs bort 
men nya former av påföljder tillkom istället genom att villkorlig dom, skyddstillsyn samt 
överlämnande till särskild vård enligt viss annan lagstiftning instiftades.43 

De nya påföljderna kan ses som tydliga exempel på  behandlingstanken där brottslingar 
som ansågs ha goda prognoser att återanpassa sig till  samhället skulle få sina särskilda 
behov av vård eller annan återanpassning till samhället tillfredsställda. Samtidigt med den 
individualpreventiva  synen på straffet  går  det  också  att  se  andra  mer  allmänpreventivt 
inriktade  syften  i  brottsbalken.  I  förarbetena  till  BrB  poängteras  att  reaktionen  från 
straffsystemet är av stor vikt när det gäller att förebygga brottslighet samt att samhället 
måste reagera när brott begås. Därför kunde den individualpreventiva tanken ibland behöva 
stå  tillbaka  för  en  markering  från  samhällets  sida  i  allmänpreventivt  syfte.  En 
lagöverträdare som kanske inte för sin egen skull var i behov av en påföljd i förebyggande 
syfte skulle ändå dömas för att reaktionssystemet skulle fortsättas tas på allvar.44 

Under  tiden  från  brottsbalkens  ikraftträdande  fram  till  1980-talet  gjordes  en  hel  del 
förändringar i individualpreventiv anda. Grundsynen var att brottslingen behövde vård för 
att kunna rehabiliteras och resocialiseras. Som ett led i detta instiftades brottsförebyggande 
rådet  1974.45 Samma år  kom också lagen om kriminalvård  i  anstalt  som kan ses  som 
kulmen på individualpreventionens inflytande över strafflagstiftningen.46

Inte  långt  efter  brottsbalkens  ikraftträdande  började  de  individualpreventiva 
behandlingsidéerna  dock  kritiseras  från  straffrättsvetenskapligt  håll.  Kritiken  hade  sin 
grund i  vad som brukar  betecknas  nyklassicismen.  Denna inriktningen står  för en mer 
restriktiv straffrättsanvändning och vänder sig mot ökad kriminalisering och hårdare straff. 
Proportionalitet, legalitet och skuld anses vara centrala delar som måste ingå i ett humant, 
effektivt,  rättvist  och  rationellt  rättssystem.  Då  straffet  syfte  är  vedergällning  ska  det 
bestämmas  utifrån  vad  den  skyldige  kan  anse  ha  förtjänat.  Därför  ska  endast  brottets 
straffvärde ligga till grund för påföljdsvalet och inte några andra hänsynstaganden.47 

Dessa  idéer  framträdde  tydligt  i  fängelsestraffkommitténs  betänkande  angående 
straffskalor  1986.  Kommittén  menade  att  allmänpreventiva  eller  individualpreventiva 
beaktanden inte skulle ligga till grund för hur straffskalorna för de olika brotten utformades 
utan  det  skulle  endast  brottens  svårighet  eller  förkastlighet  kunna  göra.  Här  kom 
resonemang om rättvisa, proportionalitet och ekvivalens in. Straffskalan för ett visst brott 
skulle stå i proportion till brottets svårighet och ekvivalensen innebar att straff som bedöms 
vara lika svåra också ska ge lika svåra straff.48 

41 Inger, Göran, (2011), Svensk rättshistoria, s. 373.
42 Prop 1962:10 s. B 1-2.
43 Inger, Göran, (2011), Svensk rättshistoria, s. 373-374.
44 Prop 1962:10 s. A 6-7 & s. C 52.
45 Inger, Göran, (2011), Svensk rättshistoria, s. 374-376.
46 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  

jämställdhet, s. 117.
47 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  

jämställdhet, s. 119-120.
48 Inger, Göran, (2011), Svensk rättshistoria, s. 376.

15



Fängelsestraffkommitténs utredning ledde fram till ett lagförslag som presenterades i en 
proposition  1988.  Idén  om  att  endast  straffvärdet  skulle  utgöra  grunden  för 
påföljdsbestämningen  blev  kritiserat  främst  utifrån  behovet  att  tillgodose 
allmänprevention.  Det  ansågs  av  vissa  remissinstanser  viktigt  att  domstolar  hade 
möjligheten att skärpa straffen för viss form av brottslighet i allmänpreventivt syfte. Trots 
kritiken  ansågs  det  i  lagförslaget  viktigare  att  fokus  låg  på  rättslig  likabehandling, 
proportionalitet  och  ekvivalens.  Samtidigt  påpekades  att  allmänpreventiva  hänsyn  är 
viktiga,  men  att  det  skulle  främst  vara  upp  till  lagstiftaren  att  ta  sådana  hänsyn  i 
bedömningen  av  generella  straffnivåer  eller  straffvärden.  Det  menades  dock  att 
domstolarnas roll inte helt kunde bortses ifrån då generellt förändrad domstolspraxis också 
skulle kunna tjäna allmänpreventiva syften, däremot inte i någon större utsträckning när 
det  gällde  att  statuera  exempel  i  enskilda  fall.  Den huvudsakliga  förändringen  när  det 
gällde synen på preventionssyften var  att  dessa inte  enskilt  längre skulle  kunna utgöra 
grund för påföljdsbestämningen. Därför kritiserades bestämmelsen som då fanns i BrB 1 
kap 7 § där det stadgades att rätten vid val av påföljd särskilt skulle beakta att påföljden 
ska främja den dömdes återanpassning till samhället och samtidigt även beakta vad som 
krävs för att upprätthålla allmän laglydnad. Det ansågs att denna utformning som byggde 
på att domstolarna gjorde en prognos i det enskilda fallet inte kunde tillgodose rimliga krav 
på legalitet och rättvisa. För att göra en förbättring när det gällde de kraven gick ett nytt 
lagförslag bl. a ut på att nämnda bestämmelse skulle tas bort till förmån för en ny reglering 
gällande påföljdsbestämmelserna.49 

Enligt det nya förslaget skulle två nya kapitel tas in i brottsbalken med bestämmelser om 
straffmätning  och  påföljdsval  med  syfte  att  öka  förutsebarheten  och  enhetligheten  i 
straffrättsskipningen. Regleringen gällande påföljdsval och straffmätning skulle som ett led 
i  detta  göras  relativt  detaljerad  med  uppräknande  av  förmildrande  och  försvårande 
omständigheter samt omständigheter rörande gärningsmannen som skulle kunna komma 
att påverka straffmätningen. Dessa uppräkningar var inte tänkta att ses som uttömmande 
utan endast som exemplifierande. Det fastställdes också i förslaget att fängelse ska ses som 
en svårare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn som i sin tur anses vara en svårare 
påföljd än böter. Enligt förslaget skulle tidigare brottslighet få större betydelse genom att 
den  skulle  kunna utgöra  skäl  för  att  döma till  fängelse  istället  för  lindrigare  påföljd.50 

Lagförslaget ledde till omfattande förändringar av brottsbalken då det trädde i kraft 1989.51

Den syn  på  straffrättens  roll  som framträder  i  föregående  avsnitt  har  sin  grund  i  den 
förändring som ägde rum en tid efter brottsbalkens ikraftträdande, då utvecklingen gick 
mot en allt mer kritisk inställning till behandlingstanken och som slutligen ledde fram till 
lagändringar.  Kritiken mot preventionsteorierna,  främst de individualpreventiva,  började 
inledningsvis  som  samhällskritik  med  anledning  av  att  den  behandlingsinriktade 
kriminalvården skulle kunna leda till diskriminering. Det befarades bland annat att vissa 
individers egenskaper som i sig inte nödvändigtvis hade någon betydelse för kriminaliteten 
skulle kunna läggas till grund för straffutformningen. Ett annat led i kritiken bestod i att  
tvångsbehandling för att bota kriminalitet ansågs omöjlig. Senare flyttades dock fokus till 
mer specifika juridiska problem som handlade om förutsebarhet och likabehandling. Det 
ansågs  att  behandlingstanken  som byggde  på  individuella  straff  inte  kunde  tillgodose 
rimliga  krav  varken  på  förutsebarhet  eller  likabehandling.  Det  här  ledde  i  sin  tur  till  
grundläggande frågeställningar om straffrättssystemets berättigande och vilka syften det 
ska fylla.52

Under 1990-talet fortsatte problematiseringen av straffrätten med fokus på frågor om bland 

49 Prop 1987/88:120 s. 32-37.
50 Prop 1987/88:120 s. 42-49.
51 Inger, Göran, (2011), Svensk rättshistoria, s. 377.
52 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  

jämställdhet, s. 120-123.
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annat legalitet, effektivitet och mänskliga rättigheter som i grunden handlar om vilken sorts 
straffrättssystem man vill  ha och även i  förlängningen hur samhället  ska se ut.  De här 
frågorna är väsentliga för den defensiva straffrättspolitiken som allt mer utvecklades under 
den här  tiden.  Det  ses  inte  som straffrättens  uppgift  att  lösa  samhälleliga  eller  sociala 
problem med hjälp av kriminalisering och bestraffning.53

Den här utvecklingen mynnade i sin tur ut i en utredning som senare även ett ledde fram 
till  en  straff-  och  straffprocessrättslig  reform  med  syfte  att  effektivisera  både 
resursanvändningen inom rättssystemet såväl som brottsbekämpningen. Reformen tog sikte 
på de frågor som väckts inom straffrättsvetenskapen från årtiondena efter brottsbalkens 
genomförande  angående  bland  annat  legalitet  och  likabehandling.  Samtidigt  som 
rättsväsendets hantering av brottmål ansågs vara i behov av effektivisering fick ändå inte 
rättssäkerheten riskeras.54 

Här går även att se en uppmjukning av principen om att på varje brott ska följa ett straff 
som tidigare varit en av grundpelarna inom straffrätten. Det hävdas att det inte är rimligt att 
alla  brott  ska kunna utredas  och motverkas  på samma sätt  och att  när  det  handlar  om 
mindre allvarliga brott och förseelser kan det även räcka med mindre ingripande åtgärder 
för att på så sätt minska belastningen på rättsväsendet.55 

Vidare finns ytterligare tendenser till att vilja inskränka straffrättens inflytande. Nu talas 
det istället om att kriminalisering bör användas försiktigt och inte heller kan anses vara det 
mest effektiva medlet för att motverka de beteenden som inte är önskvärda. Endast de fall 
där man annars riskerar påtaglig fara eller inte kan komma till rätta med på andra sätt bör 
vara  föremål  för  kriminalisering.  Samtidigt  kvarstår  dock  synen  att  syftet  med 
kriminaliseringen är att avskräcka människor från att genomföra vissa handlingar. Vad som 
däremot kan sägas skilja sig från äldre tankegångar är att straffets funktion inte ses som 
reparativt på så sätt att det ska förbättra den brottslige utan i huvudsak som ett repressivt 
inslag som ska drabba den som begår ett fel. Det befaras vidare att kriminalisering av en 
omfattande art skulle kunna leda till minskad tilltro till och respekt för rättsväsendet men 
även problem ur  rättssäkerhetssynpunkt  då  ett  stort  antal  straffbestämmelser  misstänks 
kunna bli  oöverskådliga för  enskilda som har att  förhålla  sig  till  dem. Kriminalisering 
anses ska vara förbehållet för en mindre grupp av allvarligare handlingar såsom misshandel 
och stöld för vilka straffansvar anses vara så traditionellt moraliskt och etiskt förankrat att 
det fyller en viktig funktion i att upprätthålla synen på brott som någonting klandervärt.56 

2.4 Straffrättssystemets nivåer och centrala begrepp

2.4.1 Inledning
Föregående beskrivning av straffrättens huvudsakliga idéer föranleder en viss ytterligare 
utveckling av de olika begrepp som utgör själva grunderna i systemet. Nils Jareborg har 
gjort  en  uppdelning  av  straffrättssystemet  i  tre  olika  nivåer  vilken  blivit  allmänt 
vedertagen.  De  tre  nivåerna  består  av  kriminalisering  (lagstiftningsnivå),  dömande 
(domstolsnivå) och verkställighet av påföljd (myndighetsnivå).57 

Fokus mellan de här tre nivåerna har skiftat genom tiderna och det här kan förklara en del 
av  de  skilda  tankesätt  som  rått  inom straffrätten.  När  individualpreventionen  var  den 
huvudsakliga  normen  låg  fokus  på  verkställighetsnivån  då  påföljdssystemet  och  dess 
53 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  

jämställdhet, s. 204-205.
54 Prop 1994/95:23 s. 40-42. 
55 Prop 1994/95:23 s. 44.
56 Prop 1994/95:23 s. 52-54.
57 Jareborg, Nils, i Victor, Dag & Ashworth, Andrew (red.), (1995), Varning för straff: om vådan av den nyttiga 

straffrätten, s. 20.
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utformning var det främsta som diskuterades vilket även ledde till att straff och behandling 
i  stort  sett  jämställdes  i  lagstiftningen.  Det  visades  dock  allt  mer  att  individual-
preventionens förmåga att  komma till  rätta med brottsligheten var  starkt överdriven då 
empiriska  undersökningar  pekade  på  att  brottslighet  inte  är  något  som  är  möjligt  att 
behandla bort.58 

När nyklassicismen gjorde sitt inträde inom straffrätten flyttades i stället fokus allt mer till 
den  dömande  nivån  då  det  i  första  hand  var  jurister  som  drev  på  utvecklingen. 
Preventionsidéerna  tonades  ner,  utan  att  dock försvinna  helt,  och  istället  betonades  att 
rättssystemets  främsta  uppgift  ska  vara  att  skydda  mot  maktövergrepp  med 
proportionalitet, ekvivalens och rättssäkerhet som ledord. Den här utvecklingen kom till 
uttryck i de förändringar av brottsbalken som gjordes 1989.59

Lagstiftningsnivån har allt  mer  utvecklats  till  att  bli  en viktig del  av samhällsdebatten. 
Frågor  om  lag  och  ordning  har  fått  större  betydelse  och  politiseringen  och 
lagstiftningstakten har ökat inom straffsystemet. I förlängningen kan det leda till synen på 
straffsystemet  som  ett  till  största  delen  politiskt  verktyg  för  vad  som  kan  vara  en 
föränderlig moraluppfattning, där rättsliga principer är av underordnad betydelse.60

I praktiken kan det dock sägas att alla dessa tre nivåer spelar in i straffsystemet i form av  
allmänprevention, vedergällning och individualprevention. 

2.4.2 Kriminalisering
Kriminalisering innebär  att  en viss gärning görs straffbar och används huvudsakligen i 
allmänpreventivt syfte, för att påverka människors beteende i en viss riktning men även för 
att  markera en samhällelig  ståndpunkt  i  en viss fråga.  Det allmänpreventiva syftet  kan 
komma till uttryck på flera olika sätt. Då en del av syftet med att kriminalisera, göra en 
viss handling straffbar, är att förhindra människor från att begå vissa handlingar ska själva 
hotet  om straff  verka  avskräckande.  För  att  ett  straffhot  verkligen  ska  fungera  på  ett 
effektivt sätt förutsätter dock att medborgarna är medvetna om vad de är skyldiga att avstå 
ifrån, att det finns tillräckliga resurser att reagera på otillåtna beteenden från samhällets 
sida  men  även  att  den  som  kan  tänkas  begå  ett  brott  överväger  de  olika 
handlingsalternativen och därefter fattar ett väl övervägt beslut på rationella grunder. Att 
hotet om straff ändå tycks fungera i stor utsträckning skulle dock kunna bero på att det inte  
är kriminaliseringen i sig som verkar avskräckande utan att många individer ändå skulle 
avstå från de straffbara beteendena oavsett om de varit straffbara.61

Kriminaliseringen  syftar  också  vanligtvis  till  att  ha  en  viss  moralbildande  verkan  på 
människor. Genom att vissa handlingar beläggs med straffhot antas människor skapa sig en 
uppfattning om vilka beteenden som är att anse som förkastliga och därför bemöda sig att 
upprätthålla dess normer, bland annat genom social kontroll. Kriminalisering har till detta 
också ofta en viss symbolfunktion i att samhället visar genom lagstiftning vilka gärningar 
som inte är accepterade.62

Om  det  tidigare  handlade  om  varför kriminalisering  sker  finns  det  också  vissa 
hänsynstaganden att göra när det gäller när och hur kriminalisering bör ske. Jareborg har 
haft stort inflytande när det gäller hur synen på de frågorna utvecklats. Det finns  vissa 
grundläggande  förutsättningar  som måste  vara  uppfyllda  för  att  en  kriminalisering  ska 

58 Victor, Dag i Victor, Dag & Ashworth, Andrew (red.), (1995), Varning för straff: om vådan av den nyttiga 
straffrätten, s. 65-66.

59 Victor, Dag, i Victor, Dag & Ashworth, Andrew (red.), (1995), Varning för straff: om vådan av den nyttiga 
straffrätten, s. 67.

60 Victor, Dag, i Victor, Dag & Ashworth, Andrew (red.), (1995), Varning för straff: om vådan av den nyttiga 
straffrätten, s. 71-75.

61 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, (2010), Kriminalrättens grunder, s. 48-49.
62 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, (2010), Kriminalrättens grunder, s. 50.
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kunna bli aktuell. Det måste finnas ett speciellt skyddsvärt intresse, RF tjänar till att ge viss 
ledning till vilka dessa kan vara i kapitlet om grundläggande fri och rättigheter. Samtidigt 
måste en kriminalisering framstå som ett effektivt verktyg samt avse en viss gärningstyp. 
En viktig princip anses vara att det endast är de mest förkastliga handlingarna som ska bli 
föremål för kriminalisering och endast som en sista utväg när andra metoder inte visat sig 
effektiva. Kriminalisering bör således framstå som det bästa alternativet för att skydda ett  
visst intresse och inte, som ibland varit fallet, endast en markering från samhällets sida att  
”man  ser  allvarligt  på  saken”.63 Om  kriminalisering  fyller  sitt  syfte  i  att  förhindra 
människor från att begå vissa handlingar, menar Jareborg, är däremot tveksamt.64  

2.4.3 Straffvärde
Straffvärde som begrepp började användas i  kriminalpolitiska debatter under 1970-talet 
och finns sedan 1988 med i brottsbalkens lagtext. Straffvärdet ska ge uttryck för graden av 
en  gärnings  förkastlighet  och  kan  ses  som  ett  resultat  av  en  viss  gärnings 
farlighet/skadlighet sammanvägt med brottslingens skuld  till gärningen i fråga.65 

En definition som ger viss ledning finns i BrB 29 kap 1 § där det stadgas att: 

”Vid  bedömningen  av  straffvärdet  ska  beaktas  den  skada,  kränkning  eller  fara  som 
gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter 
eller motiv som han eller hon haft.  Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett  
allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.” 
Den sista  meningen tillkom 2010 för  att  åstadkomma en höjd straffnivå för brott  ”där 
gärningen  bestått  i  eller  innefattat  uppsåtlig  allvarligare  våldsanvändning,  uppsåtligt 
allvarligare hot eller med sådant våld eller hot jämställt handlande – att ha försatt någon i 
vanmakt eller annat sådant tillstånd, eller att utan våld eller hot ha berövat någon friheten – 
direkt riktat mot en annan person. Med allvarligare angrepp avses brottets straffvärde som 
motsvarande fängelse sex månader eller mer.”66

Jareborg gör vidare en distinktion mellan ett brotts abstrakta och konkreta straffvärde.

Det abstrakta straffvärdet är det straffvärde en viss typ av brott har fått enligt straffskalan 
jämfört  med  straffskalan  för  andra  brottstyper.  Med  andra  ord  speglar  det  abstrakta 
straffvärdet  samhällets  syn  på  hur  allvarlig  en  en  viss  kriminaliserad  handling  är  i 
förhållande  till  en  annan  sådan.  Ett  brott  vars  straffskala  är  högre,  att  det  stadgas  ett 
allvarligare  straff,  än  ett  annat  brott  som ger  lägre  straff  har  alltså  ett  högre  abstrakt 
straffvärde. På så sätt har grov misshandel ett högre abstrakt straffvärde än grovt vållande 
till annans död enligt BrB.67 

Det konkreta straffvärdet säger istället något om hur allvarlig en viss konkret gärning är då 
det  främst  är  ett  mått  på gärningens svårhet  men även faktorer  som har  att  göra med 
brottslingens skuld vägs in.68

2.4.4 Ansvar och skuld
Ansvarsfrågan har en central roll inom straffrätten. Enligt konformitetsprincipen får straff 
endast drabba den som kan sägas ansvara för sina handlingar, som har ansvarsförmåga. I 
enlighet med detta finns en bestämmelse i BrB 1 kap 6 § som stadgar att påföljd inte får 

63 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, (2010), Kriminalrättens grunder, s. 55-60.
64 Jareborg, Nils i Victor, Dag & Ashworth, Andrew (red.), (1995), Varning för straff: om vådan av den nyttiga 

straffrätten, s. 20-21.
65 Jareborg, Nils & Zila, Josef, (2007), Straffrättens påföljdslära, s. 100.
66 Se Karnov Internet Brottsbalk (1962:700) 29 kap 1 § not 1254.
67 Jareborg, Nils & Zila, Josef, (2007), Straffrättens påföljdslära, s. 100-101.
68 Jareborg, Nils & Zila, Josef, (2007), Straffrättens påföljdslära, s. 101.
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dömas för brott som någon begått innan 15 års ålder. Vad som däremot skiljer den svenska 
regleringen  från  de  flesta  andra  länders  är  att  det  inte  finns  något  allmänt 
tillräknelighetskrav för att ett brott ska kunna anses begånget. Barn kan med andra ord 
anses ha begått brott i straffrättslig mening men ska inte kunna dömas till påföljd för dessa. 
Däremot finns ett krav på att gärningen ska  ha begåtts med uppsåt i BrB 1 kap 2 §. Även 
personer med allvarlig psykisk störning kan anses ha begått ett brott i teknisk mening och 
kan till skillnad från när det gäller barn även dömas till påföljd enligt BrB 30 kap 6 §.69 Ett 
allmänt krav på tillräknelighet fanns i den tidigare strafflagen. I tillräkneligheten ingick 
förnuft och fri vilja vilket baserades på synen på människan som en rationell individ som 
medvetet kan välja mellan gott och ont. De som inte kunde anses leva upp till de rekvisiten 
kunde således inte ställas till svars för sina handlingar. Främst gällde det barn, psykiskt 
sjuka och personer med utvecklingsstörning eller som led av tillfällig sinnesförvirring. När 
behandlingstanken tog över inom straffrätten ansågs inte längre kravet på tillräknelighet 
fylla sin funktion.70

För att en gärning ska kunna vara att anse som ett brott krävs att det så kallade allmänna 
skuldkravet är uppfyllt. I detta finns det två former av skuld som består av uppsåt, dolus 
och oaktsamhet, culpa. Uppsåtet innebär att gärningsmannen förstått att han begått en viss 
gärning, dock finns inget krav på att denne måste förstått att gärningen var otillåten då 
okunnighet om lagen i regel inte är någon ursäktande omständighet. Den andra formen, 
oaktsamheten består i att gärningsmannen i alla fall borde förstått vad han gjorde. 71

Det kan ändå finnas vissa ursäktande omständigheter som gör att den brottslige helt eller 
delvis  befrias  från  ansvar.  Ansvarsfrihet  behandlas  i  brottsbalkens  24  kap.  För 
ansvarsfriheten gäller  konformitetsprincipen som innebär att en person som inte kunnat 
rätta  sig  efter  lagen  inte  heller  bör  anses  ansvarig  för  ett  begånget  brott.  Till 
konformitetsprincipen kommer också ytterligare en faktor som handlar om vilka krav som 
kan ställas på en gärningsman. Även om någon i praktiken kunnat rätta sig efter lagen kan 
det i vissa fall framstå som ett orimligt krav, detta kan betecknas som en ”det-kan-inte-
begäras-princip.”72

2.4.5 Påföljd 
Valet av påföljd styrs av flera faktorer, däribland de tidigare beskrivna frågorna om skuld 
och ansvar samt straffvärde. När det gäller hur påföljden bör bestämmas är proportionalitet 
och rättvisa av central betydelse. Ur rättvis synpunkt ska två lika klandervärda brott leda 
till  samma val  av  påföljd.  För  att  det  ska vara  möjligt  att  göra  den här  bedömningen 
behöver också påföljderna på något sätt kunna rangordnas sinsemellan som till exempel 
när  det  gäller  böter  och  fängelse.  Utöver  rättvisebedömningen  ska  också  en 
proportionalitetsbedömning göras där valet av påföljd ska stå i rimlig proportion till det 
begångna brottets straffvärde.73 När det istället gäller  varför påföljd ska utdömas handlar 
det i första han om vedergällning eller bestraffning. Den som begår en otillåten gärning ska 
bemötas med en bestraffning just därför att handlingen är otillåten enligt lag.74

Påföljdsvalet är dock något som utvecklats över tid och det påverkas av bland annat vilka 
straffrättsteorier/ideologier som för tillfället är rådande i samhället.75 

69 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  
jämställdhet, s.140 & Jareborg & Zila s.18.

70 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  
jämställdhet, s. 143-144.

71 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, (2010), Kriminalrättens grunder, s. 40.
72 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, (2010), Kriminalrättens grunder, s. 398.
73 Jareborg, Nils & Zila, Josef, (2007), Straffrättens påföljdslära, s. 66-67.
74 Jareborg, Nils & Zila, Josef, (2007), Straffrättens påföljdslära, s. 66.
75 Se kap. 2.2 & 2.3.
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3 Mäns våld mot kvinnor

3.1 Inledning
Synen på mäns våld mot kvinnor i nära relationer har förändrats genom tiderna samtidigt 
som den politiska och rättsliga regleringen av området också genomgått en grundläggande 
förändring. I det här kapitlet kommer jag gå in på de olika politiska utgångspunkterna samt 
vilka  rättsliga  regleringar  de  legat  till  grund  för.  Inledningsvis  kommer  en  historisk 
beskrivning av utvecklingen och sedan kommer jag beskriva de centrala regleringar som är 
relaterade  till  mäns  våld  mot  kvinnor  i  nära  relationer,  där  den  mest  betydelsefulla  är 
kvinnofridsreformen. 

3.2 Den politiska och straffrättsliga utvecklingen
Under tiden innan 1734 års lag var ”hustruaga” legitimerat enligt vissa landskapslagar så 
länge det skedde inom hemmets väggar och i ”rimlig” utsträckning. Även kyrkan hade en 
framträdande roll när det gällde att upprätthålla sämjan i familjen och ingripa när så inte 
var fallet. Synen fanns att det var mannens ansvar att aga sin hustru i uppfostrande syfte 
och  kvinnan  ansåg  höra  till  honom.  Även  om  det  förordades  att  han  skulle  visa 
återhållsamhet när det gällde agan stod det honom i stort sett fritt  att själv avgöra vart 
gränsen för våldet gick. Myndigheterna kunde dock komma att ingripa när våldet riskerade 
att bli dödligt för kvinnan. Vad som kan ses som gemensamt för den här tiden är att mäns  
våld mot kvinnor ändå var en fråga för det offentliga på så sätt att det fanns lagar som 
reglerade våldet samt att myndigheterna eller kyrkan kunde ingripa när det gick för långt 
med dåtidens mått mätt.76  

Efter att 1734 års lag trätt i kraft gick däremot utvecklingen när det gäller våldet från att ha  
varit en offentlig fråga till att bli alltmer privat. Samtidigt skedde också en förskjutning i 
ansvarsfrågan där hustrun alltmer sågs som delaktig i våldet och lagstiftningen på området 
utformades på ett sådant sätt att fokus hamnade på relationen istället för vem som utövade 
våldet.  I  och med 1864 års  strafflag kriminaliserades  allt  fysiskt  våld mot  hustru men 
regleringens  utsträckning  begränsades  av  att  kvinnan  behövde  göra  en  anmälan  när 
misshandeln skett på enskild plats för att åtal skulle väckas.77 Misshandel som skedde på 
offentlig plats föll däremot under allmänt åtal. Undantag för kravet på anmälan för åtal 
fanns också för när misshandeln var att anse som grov. Den här uppdelningen i privat och 
offentligt går ihop med utvecklingen och kan ses som ett uttryck för dåtidens syn på mäns 
våld  mot  kvinnor.  Så  länge  våldet  utövades  i  hemmet  och  inte  störde  den  allmänna 
ordningen  fanns  ingen  anledningen  för  samhället  att  ingripa.  Efter  en  motion  om att 
förändra åtalsreglerna 1937 väcktes ändå en debatt men som ändå slutligen ledde fram till 
att  lagutskottet  avslog  förslag  till  förändringar  som  syftade  till  att  stärka  skyddet  för 
misshandlade kvinnor. Statens behov av att misshandel i hemmet skulle upphöra ställdes 
mot bevarandet av privatlivets helgd och familjens integritet där det första fick stå tillbaka. 
1942 väcktes frågan igen i och med ett förslag om att misshandel i hemmet inte skulle falla 
under allmänt åtal  på så sätt  allmänna åklagaren skulle ha åtalsplikt  men att  åtal  ändå 
skulle kunna väckas från det allmänna sida om det förelåg särskilda skäl som gjorde det 
nödvändigt ur allmän synpunkt att väcka åtal. Förslaget ledde till en lagändring som ansågs 
kunna förena ett ökat skydd med fortsatt respekt för familjens privata angelägenheter.78 

1965 trädde BrB (SFS 1962:700) i kraft vilken ersatte 1864 års strafflag. Meningen var att 

76 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  
jämställdhet, s. 58-64.

77 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  
jämställdhet, s. 64-67.

78 Wendt, Maria, (2002), Rädslans politik: våld och sexualitet i den svenska demokratin, s. 55-59.
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att i princip alla straffbelagda gärningar i BrB skulle falla under allmänt åtal vilket innebär 
att när ett brott kommit till åklagares kännedom är denne skyldig att väcka åtal oavsett hur 
målsäganden ställer sig till detta.79 Viss kritik från remissinstanser riktades mot  en sådan 
utformning med anledning av att åklagar- och polismyndighetens arbetsbörda skulle bli 
alltför stor om de skulle tvingas utreda ringa fall av bl. a hemfridsbrott och misshandel 
samt att synen på de här brotten fortfarande i stor utsträckning var att de ansågs höra till 
det  privata.  Kritiken  från  remissinstanserna  ledde  fram till  att  just  de  brotten  till  sist  
utformades på så sätt att angivelse krävdes av målsägaren för att åtal skulle väckas eller 
alternativt att åtal var ”påkallat ur allmän synpunkt.”80

Det  dröjde  till  slutet  av  70-talet  innan  frågan  återigen  kom  upp  på  den  politiska 
dagordningen för att senare också leda fram till ytterligare lagändringar. Utvecklingen kan 
dock  sägas  varit  något  motsägelsefull  då  kvinnomisshandel  som  begrepp  försvann  ur 
politiken till förmån för en könsneutral argumentation. Samtidigt kunde det konstateras att 
de allra flesta offren för våld inom familjen var kvinnor. Där fokus tidigare varit på våldet 
som en privat fråga såtillvida det inte hotade den allmänna moralen flyttades fokus under 
den här tiden istället till liberala och individualistiska idéer. Åtalsreglerna som krävde en 
anmälan från målsäganden när misshandeln ägt rum på enskild plats ansågs särbehandla 
dem som blivit utsatta för våld inom hemmet, som råkade vara främst kvinnor, och tanken 
var  att  en  mer  modern  samhälls-  och  människosyn  krävde  en  förändring.  Den 
grundläggande idén var att allt våld skulle behandlas lika.81

Den här något nya synen ledde fram till en förändring av åtalsreglerna 1982, vilket innebar 
att det inte längre krävdes en angivelse, även i fall där misshandeln skett på enskild plats, 
för att åtal skulle kunna väckas. Det var efter ett förslag från sexualbrottskommittén den 
här  ändringen  kom  till.  Sexualbrottskommittén  tillsattes  1977  för  att  utreda 
sedlighetsbrotten  men  fick  1979  även  uppdraget  att  undersöka  just  åtalsreglerna  vid 
misshandel samt en del andra närliggande brott.82 

Då  som  nu  fanns  bestämmelserna  om  misshandel  respektive  grov  misshandel  i 
brottsbalkens  3  kap 5  & 6  §§  men  tidigare  fanns  också  en  en  paragraf  som utgjorde 
undantag  för  den  absoluta  åtalsplikten.  Denna återfanns  i  3  kap  11 §  och fastslog  att 
misshandel som inte var att anse som grov och som inte skett på allmän plats endast skulle 
leda till åtal om målsägaren själv angav brottet till åtal eller att åtal var påkallat ur allmän 
synpunkt. Det ansågs inte att ett borttagande av åtalsbegränsningen direkt skulle leda till 
färre fall  av kvinnomisshandel  utan syftet  var i  första  hand att  samhället  tydligt  skulle 
markera att den typen av misshandel var ett lika allvarligt brott som annan misshandel samt 
att  utsatta  kvinnor  skulle  få  större  möjlighet  att  få  hjälp  att  förändra  sin  situation. 
Förhoppningen var ändå att kvinnomisshandeln i det långa loppet tillsammans med andra 
åtgärder skulle kunna minskas.83

Även om frågan om mäns våld mot kvinnor varit föremål för både politiska diskussioner 
och  lagstiftning  sedan  långt  tillbaka  formuleras  den  först  under  1990-talet  som  en 
jämställdhetsfråga.84 I jämställdhetspropositionen 1991 tas våld mot kvinnor upp som ett 
uttryck för en ojämn maktbalans mellan könen i samhället och att det bakom våld mot 
kvinnor finns en särskild könsspecifik problematik. Det framhålls vidare att lagstiftning är 
ett  viktigt led i brottsförebyggande arbete men även för att ge stöd till  dem som blivit  
utsatta för brott. Trots detta föreslås inte någon ny lagstiftning, istället poängteras att den 
befintliga  lagstiftningen  måste  tillämpas  i  enlighet  med  dess  syftet  och  de  rådande 

79 Prop 1960:10 s. A 2.
80 Prop 1960:10 s. C 178.
81 Wendt, Maria, (2002), Rädslans politik: våld och sexualitet i den svenska demokratin, s. 92-93.
82 Prop 1981/82:43 s. 3-5.
83 Prop 1981/82:43 s. 5-12.
84 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  

jämställdhet, s. 87.
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samhälleliga  värderingarna  samt  att  samverkan  måste  ske  på  andra  nivåer  än 
rättsväsendet.85

3.3 Kvinnofridsreformen

3.3.1 Kvinnovåldskommissionens utredning
1993 tillsattes kvinnovåldskommissionen med uppdrag att göra en översyn av frågor om 
våld  mot  kvinnor  samt  föreslå  förändringar  för  att  motverka  det  könsspecifika  våldet. 
Översynen skulle göras utifrån ett kvinnoperspektiv där kvinnors verklighet och perspektiv 
till skillnad från mäns skulle stå i fokus. Det var kvinnornas upplevelser av våldet och dess  
effekter  samt  vad  som  skulle  kunna  vara  till  gagn  för  de  utsatta  kvinnorna  som 
kommissionen hade att ta ställning till.86 

Kommissionen lämnade i ett delbetänkande förslag om att ett centrum för kvinnor som 
misshandlats  och våldtagits  skulle  inrättas,  vilket  också  skedde 1994.  Det  fick  namnet 
Rikskvinnocentrum för kvinnor som misshandlats och våldtagits  med  bas vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. Vidare föreslogs också en rad andra åtgärder som syftade både till att 
öka kunskaperna om mäns våld mot kvinnor och att motverka detsamma. Som ett led i att  
motverka våldet föreslogs att kommunerna skulle få ett större ansvar för kvinnor som blivit 
utsatta  för  våld  eller  andra  övergrepp  i  hemmet  genom  en  ändring  av  dåvarande 
socialtjänstlag(1980:620).87

Kvinnovåldskommissionens  utredning  ledde  även  fram  till  ett  flertal  förslag  om 
förändringar i strafflagstiftningen, bland annat gällande vissa sexualbrott och olaga hot. 
Det  mest  långtgående  förslaget  handlade  dock  om  ett  helt  nytt  brott,  grov 
kvinnofridskränkning.88

3.3.2 Grov kvinnofridskränkning
Om huvudregeln tidigare har varit att man från samhällets sida vill undvika kriminalisering 
när det gäller frågan om mäns våld mot kvinnor i nära relationer med anledning av att det  
antingen setts som ett allt för stort ingrepp i privatlivet eller som ett ineffektivt sätt att lösa 
ett samhällsproblem utgör brottet grov kvinnofridskränkning ett undantag. 

Det var som nämnts kvinnovåldskommissionens utredning som låg till grund för förslaget 
om brottet  grov kvinnofridskränkning. Lagförslaget presenterade i  en proposition 1998. 
Andra  förändringar  utöver  det  nya  brottet  som föreslogs  i  denna  var  bland  annan  att 
våldtäktsbrottet  skulle  utvidgas  och  att  språket  i  vissa  av  brottsbalkens  centrala 
bestämmelser skulle göras könsneutrala. Förslagen ingick som led i att motverka våld mot 
kvinnor.89 Det våld som utövas av män mot kvinnor som de har eller  har haft  en nära 
relation  till  beskrivs  i  propositionen  som ett  allvarligt  samhällsproblem som  det  är av 
högsta vikt att rättsväsendet arbetar med att bekämpa. Det specifika våldet mot kvinnor 
beskrivs vidare som ett hinder för jämställdhet och någonting som står i vägen för den 
enskilda kvinnans rättstrygghet.90 

Att införa ett nytt brott ses som ett viktigt steg mot att lyfta fram det våld som kvinnor 
utsätts för i nära relationer och att höja straffvärdet för den här typen av brott. Samtidigt 
understryks det att lagstiftning endast är ett av flera medel för att lyckas komma till en 

85 Prop 1990/91:113 s. 48-53.
86 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  

jämställdhet, s. 90-93.
87 Prop 1997/98:55 s. 1-3 & s. 146.
88 Prop 1997/98:55 s. 6-13.
89 Prop 1997/98:55 s. 1.
90 Prop 1997/98:55 s. 21.
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förändring och att förebyggande insatser hör till det mest centrala. Förebyggande insatser 
ingår  också  i  förslaget  där  en  stor  del  av  fokus  riktas  på  åtgärder  som  handlar  om 
våldsamma män. Det anses viktigt att kunskapen om vilka kopplingar till våld mot kvinnor 
som kan tänkas  finnas inbyggt  i  den manliga kulturen,  även om de utsatta  kvinnornas 
situation ska stå i förgrunden. En viktig del för de utsatta kvinnorna anses vara att de får ett 
tillfredsställande bemötande i kontakten med berörda myndigheter, där socialtjänst, hälso- 
och sjukvård samt rättsväsendet ingår, och att det därför behöver satsas på bland annat 
fortbildning av personal som kommer i kontakt med dessa kvinnor. Ytterligare en del som 
ingår som ett förslag är att statistiken över det våld som utövas mot kvinnor av män i nära 
relationer behöver förbättras. Då den här typen av våld oftast förekommer i hemmet kan 
det till stor del hållas osynligt vilket leder till slutsatsen att mörkertalet antagligen är stort. 
Som ett led i att förbättra statistiken föreslås att brottsoffermyndigheten ska genomföra en 
särskild  brottsofferundersökning  avseende  mäns  våld  mot  kvinnor  i  samarbete  med 
Brottsförebyggande rådet.91  

När  det  gäller  själva  utformningen  av  brottet  grov  kvinnofridskränkning  hade 
kvinnovåldskommissionen ursprungligen ett annat förslag än det som slutligen kom att bli 
gällande. Kommissionens tanke var att brottet skulle fånga det som ofta är karakteriserande 
för mäns våld mot kvinnor nämligen att de enskilda handlingarna i sig inte utgör grunden i 
den utsatta kvinnans situation. Kännetecknande är i stället ofta en systematisk kränkning i 
form av en pågående process där de enskilda handlingarna i sig inte har så högt straffvärde. 
Därför var förslaget att det var denna process skulle straffbeläggas som ett perdurerande 
brott.92 Innebörden i att ett brott är perdurerande är att brottet anses förövas så länge det 
pågår.   Det  är  med  andra  ord  fortlöpande  tills  dess  att  ett  visst  tillstånd  upphör.93 

Regeringen  gjorde  bedömningen  att  kommissionens  tanke  om  att  upprepad  lindrig 
misshandel eller ofredande tillsammans kan utgöra en större kränkning än de var för sig 
kan bedömas göra var rimlig men menade att bevisfrågan var problematisk i ett sådant 
genomförande. Det skulle bli svårt för domstolarna att avgöra vilka gärningar som skulle 
prövas samt att brottskonstruktionen skulle bli alltför vag och oprecis. Ytterligare farhågor 
fanns gällande den föreslagna konstruktionen av lagtexten där det skulle vara tillräckligt att 
fysisk  eller  psykisk  påverkan skett  och  som varit  ägnad att  varaktigt  kränka kvinnans 
integritet och skada hennes självkänsla. Det ansågs att det i legalitetsprincipen ingår att det 
straffbara området ska vara tydligt avgränsat vilket denna konstruktion inte ansågs kunna 
leva upp till. Vad regeringen däremot höll med om var att ett nytt brott skulle införas men 
att  det  istället  skulle  utformas  så  att  straffvärdet  av  en  serie  i  sig  redan  straffbelagda 
gärningar tillsammans skulle höjas.94

Trots  att  en  del  av  kvinnofridspropositionen  bestod  i  att  göra  lagtexten  i  brottsbalken 
könsneutral ansågs det ändå viktigt att särskilja det specifika i mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer vilket ledde till  en uppdelning av fridsbrotten i  grov fridskränkning och 
grov  kvinnofridskränkning.  Men  det  här  var  ändå  en  omarbetning  av 
kvinnovåldskommissionens  förslag  som  gick  ut  på  att  kvinnofridsbrott  skulle  vara 
rubriceringen samt  att  kvinnofridskränkningen skulle  utgöra första  stycket  i  lagrummet 
medan fridskränkning som begicks av en man mot en annan man eller av en kvinna mot en 
annan kvinna eller man skulle utgöra andra. I stället blev lösningen den omvända.95

Redan ett år efter att fridskränkningsbrotten trätt i kraft gjordes en ändring som föranleddes 
av den tolkning Högsta domstolen gjorde i det första målet av grov kvinnofridskränkning 
som prövades. Det var formuleringen i lagtexten som ledde till vissa frågeställningar hos 

91 Prop 1997/98:55 s. 23-31.
92 Prop 1997/98:55 s. 76.
93 Jareborg, Nils, (1995), Straffrättens gärningslära, s. 63.
94 Prop 1997/98:55 s. 77-79.
95 Burman, Monica, (2007), Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera  

jämställdhet, s. 96.
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domstolen. Enligt den dåvarande lydelsen i BrB 4 kap 4 a § 1 st. stadgades att den som 
begår  brottsliga gärningar  enligt  BrB  3,  4 eller  6 kap mot en närstående eller  tidigare 
närstående person ska dömas för grov fridskränkning till fängelse i lägst sex månader och 
högst sex år om gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning av personens integritet 
och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Enligt det andra stycket skulle 
istället  dömas för grov kvinnofridskränkning om gärningarna begås av en man mot en 
kvinna  som  han  är  eller  har  varit  gift  med  alternativt  bor  eller  har  bott  med  under 
äktenskapsliknande förhållanden. Det Högsta domstolen tog fasta på var formuleringen att 
gärningarna ska ha ”varit ett led i en upprepad kränkning” av personens integritet. Enligt 
den tolkning domstolen gjorde krävdes att det skulle finnas ytterligare handlingar än de tre 
fall  av  misshandel  som  åtalet  i  det  fallet  gällde  för  att  bestämmelsen  skulle  kunna 
tillämpas.96 

Enligt  syftet  med bestämmelsen  skulle  det  vara  tillräckligt  att  de  åtalade  handlingarna 
tillsammans eller tillsammans med tidigare handlingar inneburit en upprepad kränkning av 
brottsoffrets  integritet.  I  praktiken  skulle  Högsta  domstolens  tolkning av bestämmelsen 
leda  till  att  det  blev  omöjligt  att  döma  någon  för  grov  fridskränkning  eller  grov 
kvinnofridskränkning om det inte fanns någon ytterligare straffbar kränkning utöver vad 
som ingick i åtalet.  Därför ändrades ordalydelsen, efter en rad olika förslag, till  att det  
skulle vara tillräckligt att var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning.97

3.4 Besöksförbud/kontaktförbud 
Lagen (1988:688) om besöksförbud tillkom som ett led i att skapa ett bättre skydd för 
personer som förföljs och trakasseras, främst kvinnor som blir utsatta för misshandel och 
andra övergrepp. Lagen tog i huvudsak sikte på sådana fall då en man blivit dömd till  
fängelse för någon form av övergrepp mot en kvinna för att när straffet är avtjänat fortsätta  
att uppehålla sig i hennes närhet. Vissa former av sådana handlingar skulle kunna vara 
straffbara då det rör sig om t. ex hemfridsbrott men i många fall innebär denna förföljelse  
inte något brott. Besöksförbud skulle kunna utfärdas om det fanns risk för att någon skulle 
komma att förfölja, trakassera eller begå annat brott mot en annan person. Besöksförbudet 
skulle innebära ett förbud mot att ta kontakt med eller förfölja en viss person. I de fall  
besöksförbudet inte var tillräckligt skulle också möjligheten finnas att utvidga förbudet till 
att bland annat även gälla platser där personen brukade vistas.98

Efter förslag i en proposition 2003 gjordes vissa ändringar i lagen om besöksförbud i syfte 
att förbättra skyddet för de som riskerar att utsättas för våld av en närstående eller tidigare 
närstående  person.  Bland  annat  föreslogs  att  området  för  besöksförbudet  skulle  kunna 
utvidgas vid behov, trots att  detta ansågs verka inskränkande på rörelsefriheten.  Vidare 
föreslogs också att besöksförbud skulle kunna utfärdas för den gemensamma bostaden för 
att främst kvinnor inte skulle behöva lämna sina hem på grund av en våldsam och hotfull  
man  utan  att  mannen  istället  skulle  vara  den  som tvingades  lämna  den  gemensamma 
bostaden,  trots  att  detta  också  ansågs  vara  en  inskränkning  i  den  grundlagsskyddade 
rörelsefriheten.99

År 2011 gjorde ytterligare ändringar i lagen om besöksförbud, bland annat en namnändring 
då lagen istället blev lagen (1988:688) om kontaktförbud som ett förtydligande om vad 
lagen  i  praktiken  syftar  till.  Vidare  gjordes  förändringar  gällande  uppföljningen  av 
kontaktförbudet  då  möjligheten  till  elektronisk  övervakning  av  den  kontaktförbudet 
utfärdats till infördes.100

96 Prop 1998/99:145 s. 7-8 & NJA 1999 s.102.
97 Prop 1998/99:145 s. 8-17.
98 Prop 1987/88:137 s. 1-7.
99 Prop 2002/03:70 s. 24-30.
100 Prop 2010/11:45 s. 37-45.
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3.5 Stöd till brottsoffer
1995  tillsattes  brottsofferutredningen  som  kom  med  sitt  slutbetänkande  1998.  I  en 
uppföljande  proposition  som  presenterades  2001  lämnades  förslag  baserade  på  den 
utredningen. Bland annat så föreslogs att rätten till målsägandebiträde skulle utvidgas samt 
att socialtjänstens ansvar för brottsoffer skulle förtydligas.101

Det  påpekas  att  brottsoffer  hamnat  mer  och mer  i  fokus  samt  att  en  rad  åtgärder  har 
tillkommit i syfte att förbättra villkoren för dem som blivit utsatta för brott. En viktig roll i  
detta  arbete har brottsoffermyndigheten men även ideella organisationer anses haft  stor 
betydelse för att få in ett brottsofferperspektiv i olika verksamheter.102

Utöver lagstiftnings som syftar till att förbättra skyddet för personer utsatta för brott, till  
exempel när det gällde besöksförbud, anses också en viktig satsning vara att domstolarnas 
bemötande  och  omhändertagande  av  brottsoffer  förbättras.  En  del  av  den  satsningen 
handlar visserligen om lagstiftning men det föreslås även andra åtgärder som handlar om 
attitydförändringar, ökad kunskap, samordning och samarbete inom olika myndigheter som 
på olika sätt kommer i kontakt med brottsoffer. Detta skulle bland annat ske genom ökat 
samarbete  med  Brottsoffermyndigheten  och  Brottsofferfonden  men  även  med  ideella 
organisationer såsom Brottsofferjourernas riksförbund.103

101 Prop. 2000/01:79 s. 1-4.
102 Prop. 2000/01:79 s. 9.
103 Prop. 2000/01:79 s. 11-17.
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4 Viktimologi

4.1 Inledning
Som visats i tidigare kapitel har det från samhällets sida med tiden lagts allt större fokus på 
brottsoffer  där  kvinnor  utsatta  för  våld  av  män  i  nära  relationer  har  en  central  roll. 
Forskning om brottsoffer,  viktimologi  har  också fått  ett  allt  större  utrymme de senaste 
decennierna.  Viktimologin  kan  på  samma  sätt  som  andra  forskningsområden  och 
vetenskaper ha olika inriktningar men en central del består i ett fokus på hur själva ämnet 
och  begreppen  skapas  samt  även  vilka  bilder  detta  ger  upphov  till.  En  uppgift  för 
brottsofferforskningen kan vara att problematisera bilden av brottsoffer och förövare samt 
hur  rättsväsendet  hanterar  men  även  konstruerar  dessa  kategorier.104 En  stor  del  av 
brottsofferforskningen  har  varit  inriktad  just  på  att  problematisera  men  även  kritisera 
rättsväsendet speciellt  när det gäller  kvinnor  utsatta för brott.  Inte minst när det gäller 
kvinnor utsatta för våld av män i nära relationer där forskning visat på att dessa kvinnor 
kan ha svårt att bli hörda och tagna på allvar. Senare forskning har också inriktats på att 
problematisera själva ”offerrollen” utöver att se till rättsväsendets behandling av offren.105

4.2 Kort historik
Den första kriminologiska forskningen fokuserade främst på brottslighetens utbredning och 
utveckling  samt  vad  som utmärkte  och  kännetecknade  den  brottslige  individen.  Även 
brottslighetens  inverkan  på  samhället  studerades.  Under  1900-talet  började  däremot 
brottsoffret som person hamna mer i fokus. Den tidiga brottsofferforskningen baserades till 
stor del på uppfattningar om skuld och ansvar där det utvecklades teorier om hur offret 
själv bidragit till brottet, till exempel genom att provocera förövaren. När forskningen om 
brottsoffer  utvecklades  till  en  egen  disciplin  under  1970-talet  var  det  främst  antalet 
brottsoffer  och  vad  som  var  utmärkande  för  dem  socialt  och  demografiskt  som  den 
huvudsakliga  inriktningen  på  forskningen.  Under  de  följande  årtiondena  hamnade 
brottsoffret allt mer i centrum till vilket det kan finnas en mängd olika förklaringar. En 
bidragande  orsak  kan  vara  att  brottsligheten  ökade  men  även  en  ökad  betoning  på 
mänskliga  rättigheter.  Därtill  kommer att  brottsoffer  blev  föremål för  kriminalpolitiken 
under 70-talet och således även kunde lyftas fram i den politiska debatten om brottslighet 
och brottslingar. Ytterligare en bidragande faktor kan vara att grupper som tidigare haft 
svårt att göra sig hörda inom politiken fått större inflytande, däribland kvinnorörelsen som 
bidragit till krav på jämställdhet och skydd mot övergrepp.106 

4.3 Föreställningar om brottsoffer och gärningsman

4.3.1 Inledning
Som nämnts tidigare har viktimologin olika inriktningar  där en central  del handlar om 
konstruktioner av brottsoffer och förövare. Även den inriktningen kan angripas på olika 
sätt, en del kan handla om förställningar om hur någon ska vara för att över huvudtaget  
kunna bli ansedd som offer respektive förövare medan ett annat perspektiv kan handla om 
vad konstruktionen av kategorierna i sig leder till för de inblandade parterna.

104 Heber, Anita, Tiby, Eva & Wikman, Sofia (red.), (2012), Viktimologisk forskning: [brottsoffer i teori och metod], 
s.17-20.

105 Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), (2001), Det motspänstiga offret, s. 10-11.
106 Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid & Tham, Henrik i Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), (2001), Det  

motspänstiga offret, s. 7-8 & s. 30-32.
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4.3.2 Det idealiska offret
Nils Christie har skapat begreppet det idealiska offret107 som innebär en kategorisering av 
hur den som blir utsatt för brott bör vara/agera för att av samhället bli sedd som ett legitimt 
offer. Som Christie själv uttrycker det:

”Med idealiskt offer syftar jag/.../  på en person eller  kategori  av individer som- när de 
drabbas av brott- lättast får fullständig och legitim status som offer”.108

Vad som då är kännetecknande för det idealiska offret kan sammanfattas i fem punkter:

1) Offret är svagt, där sjuka, gamla eller barn passar speciellt bra in.

2) Offret gör något respektabelt.

3) Offret befinner sig på en legitim plats och helst på dagtid.

Till det kommer ytterligare faktorer som handlar om gärningsmannen:

1) Han är stor och ond.

2) Han är okänd utan personlig relation till offret.

Således finns, utöver krav på hur den som blir utsatt för brott personligen ska ha betett sig, 
även krav på vem som ska ha varit förövare och hur denne betett sig, för att offret av 
samhället ska ses som ett rättmätigt offer. Vad detta leder till, menar Christie, är att kvinnor 
utsatta för våld i nära relationer har svårt att leva upp till offerrollen då varken de själva 
eller gärningsmannen passar in i idealbilden. Därmed kan de få det svårt att bli tagna på 
allvar och få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Det här leder i sin tur till  att de 
våldsamma männen enligt samma princip inte  passar in på bilden av den motsvarande 
idealiske  gärningsmannen  och  därmed  inte  fullt  ut  blir  ställda  till  svars  för  sina 
handlingar.109

Anledningen till att det är viktigt att misshandlade kvinnor får status som offer är, enligt 
Christie, att det våld i nära relationer som drabbar kvinnor synliggörs och blir erkänt som 
ett problem som behöver lösas. Samtidigt kan det dock finnas problem relaterat till att bli 
definierad  som  ett  offer  då  det  kan  sägas  finna  en  inbyggd  underordning  i  själva 
offerbegreppet.110

4.3.3 Problematisering av begreppet offer 
Det finns vissa risker med att viktimisera människor och kanske främst när det handlar om 
att göra detta med hela grupper, till exempel kvinnor, då en del av offerskapet består i att  
ha varit utsatt för något utan att själv kunna påverka det. Även om det i sig kan väcka 
sympati kan den här benämningen också leda tankarna till någon som är svag och passiv. 
Utöver  den  bild  som viktimiseringen  kan  skapa  av  vissa  personer  finns  också  andra 
problem. Även om utvecklingen allt mer lett till att våld mot kvinnor i nära relationer ses 
som ett allvarligt problem i samhället och att de här kvinnorna i och med det numer får  
status som brottsoffer kan det på samma gång verka begränsande för många av kvinnorna 
på så sätt att de alla inte passar in i problembeskrivningen.111 

Om de kvinnor som blivit utsatta för våld framställs som svaga och passiva offer kan det i  
förlängningen leda till en form av stigmatisering där de blir sedda som annorlunda till följd 
av sin status som offer. Den här stigmatiseringen kan ta sig uttryck i att kvinnorna tillskrivs 

107 Översättning av ”The Ideal Victim”.
108 Christie, Nils i Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), (2001), Det motspänstiga offret, s. 47.
109 Christie, Nils i  Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), (2001), Det motspänstiga offret, s. 47-59.
110 Christie, Nils i Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), (2001), Det motspänstiga offret, s. 57-58.
111 Andersson, Berit & Lundberg, Magnus i Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), (2001), Det motspänstiga offret, 

s. 64-88.
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vissa egenskaper som bidrar till att skuldbelägga dem själva men som också kan skapa en 
uppdelning mellan ”vi och dom”, som till exempel när en kvinna blivit våldtagen och blir 
ifrågasatt för sin klädsel och sitt beteende.112

4.4 Normaliseringsprocessen

4.4.1 Teorin om normaliseringsprocessen
Eva Lundgren, professor i sociologi, har utvecklat teorin om våldets normaliseringsprocess 
som har kommit att bli en central del i förståelsen av mäns våld mot kvinnor.

Lundgren  menar  att  den  tidigare  förståelsen  av  mäns  våld  mot  kvinnor  gått  ut  på  att 
förklara varför våldet sker på med förståelsen av våldet i en relation som enskilda från 
varandra isolerade händelser som sker upprepat.  Lundgrens perspektiv utgår i stället från 
våldet  som  en  del  i  en  större  kontext,  ett  sammanhang  där  makt  och  kön  spelar  en 
betydande roll för ett normaliserande av våldet i relationen. Mannens våld betraktas som 
ett medel för att uppnå makt då var och hur våldet utövas oftast följer vissa mönster som 
syftar till att det inte ska upptäckas. Våldet utövas hemma, när mannen och kvinnan är 
ensamma och riktas mot ställen på kroppen där det är svårare att upptäcka. Våldet sker 
således inte i ”blint raseri” som varit den vanliga tolkningen utan snarast på ett kontrollerat 
sätt som Lundgren menar syftar till  att ta kontroll över kvinnans livsutrymme, att sätta 
gränser för hennes handlande. Som en del i den kontrollen ingår en isolering av kvinnan 
som  successivt  ökar  men  också  att  mannen  växlar  mellan  att  vara  våldsam  och 
omtänksam.113

Vidare menar Lundgren att våldet ingår som en del i ett maskulinitetsskapande från den 
våldsamme mannens sida samtidigt som han definierar vad som är kvinnlighet och hur den 
kvinnan han har en relation med bör vara för att leva upp till den bilden. Våldet blir på det 
sättet också ett medel för honom att styra henne när hon går utanför normen han satt upp. 
När han på det sättet sätter upp regler för vad det innebär att vara kvinna skapar han också 
en bild av manlighet för sig själv där det finns en inbyggd under- och överordning.114

Hur våldet upplevs ur kvinnans perspektiv skiljer sig från mannens, enligt Lundgren. Till 
en början uppfattas våldet som oacceptabelt för de drabbade kvinnorna. Men allt eftersom 
våldet  blir  vanligare  blir  det  också  en  accepterad  del  som ingår  i  vardagen  och  som 
kvinnorna till slut också kan försvara. Ofta med att de själva har gjort något fel och att det  
därför är rimligt att mannen tar till våld. Kvinnans verklighetsuppfattning blir allteftersom 
våldet normaliseras snedvriden då det är mannen som drar upp gränserna och bestämmer 
reglerna.115

4.4.2 Problematisering av generaliseringar
Även om teorin om normaliseringsprocessen fått starkt fäste har det också riktats kritik 
mot den. Bland annat på grund av hur definitionsprocessen gått till när främst kvinnojourer 
har använt sig av den teoretiska modellen och på så sätt skapat en överordnad föreställning 
om mäns  våld  mot  kvinnor  i  nära  relationer.  Ur  det  perspektivet  ses  kvinnan  som en 
underordnad  förhållandevis  svag  individ  som  varken  gör  motstånd  eller  deltar  i 
våldshandlingar, vilket kan leda till att det skapas en bild av våldsamma män och utsatta 
kvinnor som visserligen ser annorlunda ut än de som beskrivs i normaliseringsprocessen, 
men som ändå är lika fasta och kan verka lika begränsande. Till exempel för de kvinnor 

112 Lindgren, Magnus, (2004), Brottsoffer i rättsprocessen, s. 31-32.
113 Lundgren, Eva, (2004), Våldets normaliseringsprocess, s. 13-31.
114 Lundgren, Eva, (2004), Våldets normaliseringsprocess, s. 33-39.
115 Lundgren, Eva, (2004), Våldets normaliseringsprocess, s. 49-60.
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som inte känner igen sig själva eller sin situation.116

Att alla kvinnor inte känner igen sig i den här bilden visas även i andra studier som pekar 
på att många kvinnor som lever i våldsamma förhållanden visst gör motstånd och inte bryts 
ner enligt  de principer normaliseringsprocessen bygger  på.  Margareta  Hydén menar  att 
motståndet kan ingå i en så kallad motståndsprocess som kan verka obefintlig och i vilken 
det kan ta flera år innan kvinnan lämnar den våldsutövande mannen men att motståndet 
ständigt ändå är närvarande.117 

En annan möjlighet som uppstod efter att lagen om besöksförbud ändrades 2003 innebär 
att kvinnan kan ansöka om besöksförbud, numer kontaktförbud, för att utestänga mannen 
från det gemensamma hemmet vilket innebär ett än tydligare motstånd mot situationen. En 
ansökan om kontaktförbud innebär således inte bara en vilja att skydda den egna personen 
utan även det egna hemmet.118

116 Andersson, Berit & Lundberg, Magnus i Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), (2001), Det motspänstiga offret, 
s. 83-88.

117 Hydén, Margareta, i Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), (2001), Det motspänstiga offret, s. 98-115.
118 Sahlin, Ingrid, i Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), (2001), Det motspänstiga offret, s. 186-187.
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5 Praxis

5.1 Inledning 
I det här kapitlet kommer jag ta upp de rättsfall gällande grov kvinnofridskränkning som 
bedömts vara relevanta för uppsatsen. Fallen har avgjorts av Högsta domstolen alternativt 
hovrätten  och  fokus  ligger  på  gärningsbeskrivningen  samt  hur  domstolarna  gör  sin 
bedömning  av  skuldfrågan.  Det  rättsfallbeskrivningen  ska  visa  på  är  hur  den  rättsliga 
regleringen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer tillämpas samt om någon förändring 
över tid kan upptäckas.

5.2 NJA 1999 s.102
Det allra första åtalet gällande grov kvinnofridskränkning togs upp av 1998.

Enligt gärningsbeskrivningen hade den åtalade mannen vid ett flertal tillfällen misshandlat 
kvinnan  som han  bott  med  under  äktenskapsliknande  förhållanden.  Misshandeln  hade 
bestått i knytnävsslag mot huvud och ansikte och sparkar mot både ansikte och andra delar 
av kroppen vid ett flertal tillfällen. 

Mannen erkände att han utdelat ett slag med baksidan av handen som träffat kvinnan över 
näsan men i övrigt nekade han till anklagelserna.

Det  uppges  att  mannen  och  kvinnan  båda  har  alkoholproblem och  att  bråk  uppstår  i 
samband med intag av alkohol. Vid två tidigare tillfällen har mannen dömts för misshandel 
av kvinnan.

Tingsrätten gör bedömningen att kvinnans berättelse är trovärdig. Det tillsammans med att 
det i övrigt också finns stöd i en rättsmedicinsk undersökning samt vittnesutsagor gör att 
tingsrätten kommer fram till  att  mannen ska dömas för grov kvinnofridskränkning och 
misshandel till 10 månaders fängelse.

Hovrättens  prövning ledde  inte  till  någon ändring  av  tingsrättens  dom men fallet  togs 
vidare till Högsta domstolen.

Det  HD tog fasta  på var  bestämmelsen om grov kvinnofridskränknings  lydelse om att 
gärningarna för vilka åtal väcks ska ha varit ett led i en upprepad kränkning av kvinnans 
integritet.  Enligt  det  förda  resonemanget  innebar  den  lydelsen  att  det  måste  finnas 
ytterligare gärningar som innebär kränkning och att det på så vis är inte är tillräckligt med 
de åtalade gärningarna för straffansvar. Det påpekas att förarbetena till lagen uttrycker att 
de  åtalade  gärningarna  ska  vara  tillräckliga  med  HD  anser  att  detta  står  i  strid  med 
legalitetsprincipen då bestämmelsen är utformad som den är. Vad som skulle kunna utgöra 
sådana ytterligare gärningar menar HD skulle kunna vara andra straffbara gärningar, till 
exempel skulle tidigare begångna brott som dock endast skulle tjäna till att åskådliggöra de 
förhållanden under  vilka  åtalet  skett.  Däremot  skulle  dess  tidigare  gärningar  inte  i  sig 
kunna leda till ytterligare straff då detta skulle strida mot principen ”ne bis in idem”, som 
innebär att ingen ska kunna dömas för samma sak två gånger.

Mannen hade tidigare dömts för två fall  av misshandel mot kvinnan som skulle kunna 
utgöra sådana ytterligare gärningar men då de vunnit laga kraft innan bestämmelsen om 
kvinnofridskränkning trädde i kraft ansågs att det ändå inte gick att ta hänsyn till dem då 
detta skulle innebära viss retroaktivitet.

Med anledning av detta resonemang kom HD fram till att mannen inte skulle dömas för 
grov kvinnofridskränkning utan istället för tre fall av misshandel. Med anledning av att 
brottsrubriceringen  ändrades  sänktes  också  straffet  till  åtta  månaders  fängelse.  Två 
justitieråd var skiljaktiga gällande motiveringen.

31



5.3 NJA 2003 s. 144
I nästa fall av grov kvinnofridskränkning väcktes åtal mot en man för flertalet gärningar 
begångna mot sin hustru under loppet av två år.

Enligt  gärningsbeskrivningen  hade  mannen  bland  annat  vid  dessa  tillfällen  utdelat 
knytnävsslag,  sparkar och knuffar samt vid ett tillfälle hotat att döda henne. Han skulle 
även ha ofredat kvinnan genom att kasta ett glas juice på henne när hon hade deras yngsta 
barn i knät.

Kvinnan har detaljerat berättat om de olika tillfällen när mannen ska ha misshandlat henne 
och även gällande den allmänna situationen i hemmet. Både mannen och kvinnan kommer 
från Kenya men mannen har bott i Sverige sedan lång tid tillbaka. De gifte sig i Kenya när 
han var där på besök och sedan kom även hon till Sverige. Hon berättar att hon sedan dess 
levt väldigt isolerat och inte haft mycket kontakt varken med någon i sin närhet eller sin 
släkt i Kenya. Till exempel hade hon inga nycklar till hemmet och kunde därför inte gå ut 
genom  huvudingången  då  mannen  låste  dörren  på  kvällen.  Kvinnan  talar  inte  heller 
svenska och kan, utöver swhahili, endast begränsad engelska och har inte haft någon egen 
ekonomi.

Mannen ger  däremot en helt  annan bild  av situationen och berättar  att  de haft  mycket 
sociala kontakter och att det visserligen förekommit våld men att det är kvinnan som stått 
för  det.  När  det  gäller  glaset  med  juice  menar  mannen  att  det  är  ett  av  parets  tre 
gemensamma barn som hällt det över henne.

Tingsrätten gör även i det här fallet bedömningen att kvinnans berättelse är mer trovärdig 
än mannens. Till grund för den bedömningen ligger att det kvinnan berättat följer ett tydligt 
mönster när det gäller våld i nära relationer. Till en början var förhållandet bra och mannen 
trevlig men allteftersom tiden gick förändrades läget och han började isolera kvinnan från 
omvärlden. Till isoleringen läggs också våld och upprepade kränkningar som intensifieras 
när kvinnan försöker bryta isoleringen. Tingsrätten menar att mannen borde kunnat visa att 
kvinnans bild av isoleringen inte stämde om så inte var fallet och han döms därför för grov 
kvinnofridskränkning till fängelse i tio månader.

Domen överklagades av mannen till hovrätten som dock fastställde tingsrättens dom.

Högsta domstolen gjorde bedömningen att vad som framkommit i tingsrätten och hovrätten 
inte  föranledde  någon  ytterligare  utredning.  HD  hade  därmed  att  ta  ställning  till  om 
gärningarna kunde sägas utgöra grov kvinnofridskränkning eller om mannen istället skulle 
dömas för varje enskild åtalspunkt, nämligen misshandel, olaga hot och ofredande.

Vid det här laget hade Högsta domstolens tolkning i NJA 1999 s. 102 lett till att lydelsen i 
bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning ändrats. Nu framgick det att det skulle räcka 
med att  var  och en  av  de  åtalade  gärningarna  utgjort  led  i  en  upprepad kränkning av 
kvinnans integritet och varit ägnade att allvarligt skada kvinnans självkänsla.

HD fastslår att antalet gärningar är är fullt tillräckligt för att det ska kunna anses att de 
utgjort  en  upprepad  kränkning  av  kvinnans  integritet  trots  att  bara  en  av  de  åtalade 
gärningarna bedöms som allvarlig. Med tanke på kvinnans över lag utsatta situation gör 
också  HD  bedömningen  att  gärningarna  varit  ägnade  att  allvarligt  skada  hennes 
självkänsla. Att gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada självkänslan är dock 
inget krav, det räcker med att gärningarna typiskt sett kan anses leda till den konsekvensen.

Med anledning av det  framkomna gör Högsta  domstolen bedömningen att  mannen ska 
dömas till grov kvinnofridskränkning och fastställer även straffet till 10 månaders fängelse.
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5.4 NJA 2005 s. 712
I detta fall var det fråga om ansvar för grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, misshandel 
och grov fridskränkning men också om det kunde sägas innebära ofredande att parets barn 
bevittnat våld och hot mot sin mamma.

När  det  gäller  åtalet  för  grov  kvinnofridskränkning  skulle  mannen  enligt 
gärningsbeskrivningen vid ett upprepat antal tillfällen slagit, sparkat och hotat kvinnan till 
livet. Vid ett tillfälle skulle han även genom slag ha gjort så att hon föll i glassplitter. Det  
skulle också förekommit ett fall av våldtäkt.

Mannen  förnekade  ansvar  för  samtliga  gärningar  enligt  åtalet  men  medgav  att  det 
förekommit bråk mellan honom och kvinnan, detta skulle enligt mannen bero på kvinnans 
provokativa  sätt  gentemot  honom.  Han  menar  att  bråken  har  samband  med  kvinnans 
alkoholproblem. När hon dricker blir hon provokativ, skriker och bråkar samt följer efter 
honom. Vid dessa tillfällen måste han ta hjälp av barnen för att komma undan. Mannen 
menar att han aldrig slagit varken kvinnan eller barnen och förstår inte varför hon hävdar 
det.

Kvinnan tillstår att hon har alkoholproblem men menar att de snarast orsakats av mannens 
upprepade våldshandlingar mot henne och mot barnen. Vid åtskilliga av dessa tillfällen 
berättar hon att han varit kraftigt berusad. Kvinnan berättar vidare att mannen brukat våld 
mot henne i alla fall en till två gånger i månaden genom slag, knuffar och sparkar. Det har 
också förekommit ett stort antal sexuella övergrepp vid vilka barnen ett relativt stort antal 
gånger fått gå emellan.

Tingsrätten gör bedömningen att kvinnans utsago är trovärdig då hon berättat lugnt och 
detaljerat om händelserna. Vidare styrks uppgifterna av att barnen till  stor del bekräftar 
dem och detta leder till att tingsrätten kommer fram till en fällande dom. Även angående de 
övriga  åtalspunkterna  fann  tingsrätten  det  styrkt  att  mannen  begått  de  gärningar  han 
anklagades för och han dömdes därför på alla punkter till fängelse i tre år och sex månader.

Hovrättens prövning föranledde ingen ändring av domen.

Högsta Domstolen kommer fram till  att  det  i  fråga om grov kvinnofridskränkning kan 
anses  styrkt  att  mannen begått  de gärningar  kvinnan berättat  om då hon framstår  som 
trovärdig och detaljerad. Däremot görs en markering om att kvinnan eget beteende under 
alkoholpåverkan kan ha bidragit till utvecklingen av vissa av händelserna. Dock anses inte 
åtalet  om  våldtäkt  kunna  styrkas  då  det  inte  finns  någon  stödbevisning.  Det  här  är 
visserligen  vanligt  i  den  här  typen  av  fall  men  HD  gör  bedömningen  att  bristen  på 
stödbevisning tillsammans med att kvinnan inte kunde lämna tillräckligt entydiga uppgifter 
om när våldtäkten skulle ägt rum samt de medföljande problem detta leder till för mannen 
att lämna motbevisning, gör att han inte bortom rimlig tvivel kan anses skyldig.

5.5 HovR B 9651-08
Enligt gärningsbeskrivningen i  detta fallet  skulle mannen vid ett  tillfälle slagit  kvinnan 
med en bordslampa över armen och vid ett annat tillfälle kastat en kaffekopp mot huvudet 
vilket orsakade ett sår i tinningen. Vid flera andra tillfällen ska mannen också ha slagit 
kvinnan både med öppen hand och med knytnävsslag samt knäat henne över blygdbenet. 

Mannen  erkänner  alla  gärningar  utom en  som han  säger  sig  inte  ha  något  minne  av. 
Däremot menar han att han inte ska dömas för grov kvinnofridskränkning då gärningarna 
inte ska ha utförts systematiskt för att kränka kvinnans personliga integritet eller allvarligt 
skada  hennes  självkänsla.  Mannen  menar  att  han  inte  haft  uppsåt  till  brottet  grov 
kvinnofridskränkning och att gärningarna därför ska bedömas separat.

Tingsrätten kommer fram till att det kan anses styrkt att de olika händelserna verkligen 
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inträffat. Att mannen hävdar att han inte haft något uppsåt till någon systematisk kränkning 
anses inte vara något som kan tas hänsyn till. Tingsrätten menar att det är tillräckligt att 
han haft uppsåt till de enskilda gärningarna. Inte heller det faktum att kvinnan uppgett att 
hon inte känt sig kränkt samt att hennes självkänsla inte skadats anses inte heller ha någon 
avgörande  betydelse.  Däremot  förs  ett  resonemang  om  vad  som  föregått  flera  av 
gärningarna då gräl ska ha förekommit där både mannen och kvinnan haft en aktiv roll. Det 
påpekas att kvinnan roll vid något tillfälle ska ha haft den mest aktiva rollen samt att det 
gått några månader mellan tillfällena. Det faktum att gärningarna begåtts i hemmet och 
bestått  av fysiskt  våld  av inte  helt  lindrig  art  leder  tingsrätten  till  bedömningen att  de 
kränkt  kvinnans  integritet  samt  varit  ägnade  att  allvarligt  skada  hennes  självkänsla. 
Mannen döms därför för grov kvinnofridskränkning. 

Angående påföljden rekommenderade frivården att mannen skulle dömas till skyddstillsyn 
med  särskild  behandlingsplan,  så  kallad  kontraktsvård.  Här  i  form  av  ett 
behandlingsprogram  för  män  som  brukat  våld  mot  sin  partner,  IDAP.  Syftet  med 
behandlingen är att männen ska få kunskap om hur våldet påverkar kvinnan och relationen, 
ta ansvar för våldet samt få verktyg för att kunna handla annorlunda.

Tingsrätten  gjorde  dock  bedömningen  att  frivårdens  rekommendation  inte  innebar  en 
tillräckligt ingripande åtgärd och dömde istället till fängelse i åtta månader.

Hovrätten gjorde en annan bedömningen angående påföljdsvalet. Hovrätten anser att det 
finns  ett  samband  med  mannens  tidigare  alkoholmissbruk,  psykiska  tillstånd  och  de 
aktuella  gärningarna.  Till  följd  av  det  anses  mannen  vara  i  behov  av  den  föreslagna 
skyddstillsynen med tillhörande behandling och hovrätten gör bedömningen att denna även 
skulle hindra mannen från att återfalla i våldsbeteende. Därför döms mannen i stället till 
skyddstillsyn med tillhörande behandlingsplan.

5.6 RH 2008:7
Enligt gärningsbeskrivningen i nästa fall skulle mannen vid ett tillfälle givit kvinnan en 
örfil samt vid ett annat utdelat ett slag med ett bälte över baksidan av benen. Vid ytterligare 
tre tillfällen skulle mannen hotat henne via meddelanden till hennes mobiltelefon om att 
han skulle slå henne. 

Det uppges att bakgrunden till mannens handlande ligger i övertygelsen om att kvinnan är 
underordnad mannen vilket kopplas till  hans religiösa tro.  Bedömningen blir  därför att 
handlingarna  varit  avsedda  att  skada  kvinnans  självkänsla.  Tingsrätten  är  vidare  av 
uppfattningen att mannens värderingar är oförenliga med den rådande samhällsvärderingen 
om alla människors lika värde och mannen döms därför för grov kvinnofridskränkning till 
6 månaders fängelse.

Hovrätten gör däremot en annan bedömning. Trots att det konstateras att mannen motiv 
varit det som avses med bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning anses det att antalet 
gärningar och deras allvarlighetsgrad inte är tillräckligt för dessa var och en ska kunna ses 
som led i en upprepad kränkning. Hovrätten kommer därför fram till att mannen istället ska 
dömas för var och en av gärningarna separat vilket ger ett sammanlagt straffvärde på tre 
månaders fängelse.

5.7 HovR B 2589-11
Det sista fallet av grov kvinnofridskränkning togs upp av tingsrätten i Helsingborg och 
avgjordes 2011.

Enligt åtalet skulle mannen i det här fallet ha misshandlat kvinnan vid fem tillfällen genom 
att slå henne upprepade gången, främst mot huvud och ansikte. Vid två av dessa tillfällen 
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ska mannen också ha hotat kvinnan till livet och vid ett annat även sparkat mot hennes 
kropp när hon fallit omkull till följd av slag. Vid det senare tillfället har kvinnan uppsökt 
sjukhus till följd av skadorna som också dokumenterats.

Kvinnan berättar att mannen vid de första tillfällena har varit berusad men att han senare 
även slog henne när han var nykter. Hon berättar också att våldet blivit allvarligare på så 
sätt att han vid de senare tillfällena slagit hårdare och även med knuten hand. Kvinnan tar  
upp att  hon varit  väldigt  svartsjuk,  att  hon har kontrollerat  mannens dator  och att  hon 
därmed spelat en roll i konflikterna dem emellan.

Den bild mannen ger av händelserna är att de visserligen bråkat och diskuterat och att han 
har blivit arg. Däremot menar han att han varken varit hotfull eller våldsam förutom vid ett 
av tillfällena då han utdelat en örfil i samband med att de bråkat. Angående att kvinnan 
uppsökt sjukhus ger han som förklaring att hon kanske ramlat, han trodde först inte att hon 
verkligen var på sjukhuset då hon enligt mannen ofta ljuger för att göra honom orolig eller 
svartsjuk. Hans förklaring till att kvinnan hävdar att hon blivit utsatt för våld är att hon gör 
det för att hämnas.

Tingsrätten gör även i det här fallet bedömningen att kvinnas berättelse är detaljerad och 
lugn vilket gör att den framstår som trovärdig. Det finns utöver kvinnan berättelse också 
stödbevisning som pekar på att den stämmer.  Till  det hör att tingsrätten finner mannen 
berättelse lider brist på detaljer och logik och därför inte framstår som trovärdig. Därför 
blir slutsatsen att mannen ska dömas för kvinnofridskränkning till fängelse. På grund av 
särskilda  omständigheter  i  fallet  döms  mannen  till  sex  månaders  fängelse  trots  att 
straffvärdet för den aktuella brottsligheten normalt sett är åtta månader. Vad tingsrätten här 
tar hänsyn till är att det gått två år sedan gärningarna enligt åtalet begicks, vilket bedöms 
vara en ovanligt lång tid som i sig bör påverka straffmätningen, samt att mannen under de 
två åren verkställt påföljd för tidigare brottslighet.

Hovrätten finner det precis som tingsrätten styrkt att mannen begått de gärningar han står 
åtalad för, förutom när det gäller ett fall av olaga hot. I övrigt finner inte hovrätten skäl för 
att ändra domen. När det gäller påföljden däremot, menar hovrätten att de omständigheter 
tingsrätten lagt till grund för en lindrigare straffmätning saknar nämnvärd betydelse för hur 
långt straff som bör dömas ut. Trots detta står tingsrättens dom fast.
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6 Analys och slutsatser

6.1 Inledning
I det här kapitlet kommer jag att sammanställa vad som framkommit och analysera det 
utifrån de i inledningskapitlet presenterade teoretiska utgångspunkterna. Här finns också en 
återkoppling  till  uppsatsens  syfte  samt  de  i  inledningskapitlet  uppställda 
forskningsfrågorna.

Det jag uppfattar som tydligt är att det finns motsättningar mellan vitt skilda uppfattningar 
och att dessa genomgått en viss utveckling. Utvecklingen kan beskrivas med hjälp av en 
liknelse i form av en pendel som svänger fram och tillbaka mellan två olika ytterligheter.  
Den här principen förekommer i beskrivningen av straffrätten i stort men också när det 
gäller  den  specifika  frågan  om  mäns  våld  mot  kvinnor  i  nära  relationer  samt  i  den 
viktimologiska delen. Jag kommer i det följande gå in närmare på hur dessa ytterligheter 
kommer till uttryck i de olika delar uppsatsen behandlat. 

6.2 Straffrätten
När  det  gäller  den  straffrättsliga  utvecklingen framstår  principen om pendeln  inte  lika 
tydligt som i de andra delarna uppsatsen behandlat. Det går ändå att finna två ytterligheter 
även inom straffrätten men de har till viss del existerat samtidigt och utvecklingen mellan 
dessa har inte  följt  en helt  tydlig  linje.  Dessa två ytterligheter  representeras  av den så 
kallade behandlingstanken respektive nyklassicismens fokus på rättsliga principer.

Det började med 1864 års strafflag där gamla och gamla och nya till synes oförenliga idéer 
existerade  samtidigt.  De  absoluta  straffteoriernas  syn  på  själva  straffet  som  en 
nödvändighet  blandades  med  de  relativa  straffteoriernas  preventionstanke  där  straffet 
snarast var ett medel än ett mål. Allt eftersom tiden gick fick dock individualpreventionen 
större genomslagskraft. Enskilda individer skulle hindras från att begå brott genom riktade 
behandlingar  utformade  efter  den  specifika  individens  behov  av  att  återanpassas  till 
samhället. Det som snarast var socialpolitik kom på det här sättet att få stor betydelse för 
straffsystemets utformning. Det var med behandling man skulle förändra beteenden hos 
brottslingar och straffrätten skulle vara medlet för att göra detta, främst utifrån individens 
behov  men  även  utifrån  samhällets  behov.  Det  var  med  grund i  de  här  tankarna  som 
brottsbalken utvecklades och trädde i kraft 1965. Brottsförebyggande rådet instiftades 1974 
och så gjordes även lagen om kriminalvård i anstalt som tydligt visar den bakomliggande 
synen på att brottslingar ska vårdas snarare än att straffas.

Här har den ena ytterligheten som består av behandlingstanken haft  sin kulmen för nu 
börjar  individualprevention  som grund  för  straffsystemet  att  kritiseras.  Kritiken  börjar 
utformas under 1980-talet och kommer från den nyklassiska skolan som menar att  helt 
individualiserade lösningar inte kan ligga till grund för ett humant, effektivt, rättvist och 
rationellt  rättssystem. Det är inte endast samhället som behöver skyddas från brottsliga 
individer utan även individen kan behöva skyddas från samhället. Därför menar man nu att 
straffsystemet  måste  utformas  efter  vissa  grundläggande  principer  där  legalitet  och 
proportionalitet  är  centrala  delar.  Enligt  kritiken  leder  bristen  på  förutsebarhet  och 
likabehandling  inte  bara  till  grundläggande  juridiska  problem  utan  behandlingstanken 
riskerar också leda till diskriminering där vissa helt enkelt oönskade egenskaper hos vissa 
människor skulle kunna ligga till grund för tvångsbehandling.

Som  en  lösning  på  de  problemen  företrädarna  för  nyklassicismen  ser  med 
behandlingstanken föreslås  en helt  annan utformning av  straffrätten.  Det  ska  inte  vara 
straffrättens uppgift att lösa sociala eller samhälleliga problem utan straffrätten ska finnas 
som en sista utväg när andra lösningar inte fungerar. Det som ska vara kriminaliserat är 
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endast de mest förkastliga handlingarna och straffet ska inte syfta till att förbättra någon 
enskild brottslig individ utan ska endast ses som ett repressivt inslag. Den som begår ett fel 
som inte  kan accepteras  av  samhället  ska straffas  för  detta.  Straffet  i  sin  tur  ska vara 
utformat efter de principer som tidigare tagits upp i form av legalitet och proportionalitet. 
Den här synen framkom i fängelsestraffkommitténs utredning som senare låg till grund för 
en lagändring 1989 där möjligheten för domstolar välja påföljd utifrån gärningsmannens 
behov av  att  återanpassa  till  samhället  togs  bort,  vilket  kan  ses  som en seger  för  den 
nyklassiska skolan. Den här utvecklingen fortsatte även under 1990-talet och fortfarande 
idag finns ett stort fokus på grundläggande rättsliga principer. Tillkommit har också krav 
på effektivisering av både brottsbekämpningen och resursanvändandet vilket inte alltid är 
helt lättförenligt.

Den nyklassiska skolans principorienterade inriktning utgör den andra ytterligheten av den 
straffrättsliga utvecklingen. Däremot framträder att mellan de två ytterligheterna finns det 
utrymme  för  en  kanske  mer  måttfull  syn  på  vad  straffsystemet  ska  tjäna  för  syfte. 
Preventionsidéerna har inte försvunnit helt även om det kanske skulle varit den yttersta 
målet för nyklassicismen. Allmänprevention finns fortfarande med som ett av syftena med 
straffsystemet  även om det  kan framstå som tveksamt om kriminalisering  leder  till  att 
människor avhåller sig från brott, det kan vara helt andra faktorer som spelar in i många 
fall. Individualpreventionen har heller aldrig helt och hållet rensats ut ur straffrätten då det 
fortfarande finns utrymme för individuella bedömningar när ansvars- och skuldfrågan ska 
avgöras och även senare när påföljdsvalet ska göras vilket jag återkommer till  senare i  
analysen av rättsfallen.

6.3 Mäns våld mot kvinnor
Den politiska utvecklingen i  samhället  i  stort  såväl  som när  det  gäller  mäns våld  mot 
kvinnor specifikt har genomgått en liknande utveckling som straffrätten även om den i det 
här fallet följer en tydligare och jämnare linje. Straffrätten och politiken hänger naturligtvis 
också ihop genom att det är politiska beslut som ligger till grund för all lagstiftning men 
även  det  omvända  förekommer  på  så  sätt  att  vissa  problem  med  lagstiftning  eller 
rättstillämpning kan få politiska konsekvenser.

De två ytterligheter som kommit till uttryck i den här delen handlar om individ respektive 
struktur. De går att se både i jämställdhetspolitiken och i lagstiftningen som mer specifikt 
handlar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, alltså kvinnofridslagstiftningen. Här 
går också tydligt att se ett samband mellan rätten och politiken då det var den politiska 
utvecklingen i samhället som ledde till lagändringen.

Till en början så var synen på mäns våld mot kvinnor i nära relationer till stor del att det 
var en privat fråga som bäst skulle lösas inom familjen. Även om kvinnomisshandel sågs 
som  ett  problem  för  de  drabbade  kvinnorna  såväl  som  för  samhället  var  frågan  om 
privatlivet så viktig att samhället  inte kunde ingripa i någon allt för stor grad. Det var 
egentligen först på 1990-talet som frågan började diskuteras som ett jämställdhetsproblem 
och  något  som  samhället  i  stort  behövde  ta  ansvar  för.  Samtidigt  formuleras  också 
problemet som en fråga om strukturell maktobalans som har att göra med att samhället inte 
uppnått jämställdhet och att våldet mot kvinnor är ett uttryck för detta. Jämställdhet har 
dock varit en politisk fråga sedan 70-talet med den skillnaden att det då främst fokuserades 
på individualistiska och liberala idéer där kön inte sågs som en central fråga utöver när det 
gällde att uppnå formellt lika rättigheter mellan könen.

Det  är  utvecklingen  under  1990-talet  som  leder  fram  till  skapandet  av  brottet  grov 
kvinnofridskränkning som träder i kraft 1998. Det här brottet kan ses som ett undantag från 
vad  som varit  huvudregeln  sedan  tidigare  då  man  från  samhällets  sida  velat  undvika 
ingripanden  i  privatlivet.  Det  går  samtidigt  också  emot  den allmänna  utvecklingen  av 
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straffrätten enligt vad som beskrivits i föregående avsnitt där reformer syftat till att minska 
straffsystemets inflytande. Att då skapa ett helt nytt brott utformat på det sätt som skedde 
är ett tydligt tecken på att utvecklingen på området svängt.

En förklaring kan finnas  i  de modeller  som beskrivits  i  inledningskapitlet  under  1.5.3. 
Förklaringsmodellerna  hänger  nära  ihop  med  hur  frågan  om  mäns  våld  mot  kvinnor 
utvecklats över tid. De mer individinriktade modellerna är de som till största delen råder 
under tiden före 1990-talet då våldet förklaras med att det är en viss typ av män med vissa 
egenskaper som utövar våld och att det samtidigt endast är en viss typ av kvinnor som blir 
utsatta.  På  det  sättet  är  det  logiskt  att  inte  se  mäns  våld  mot  kvinnor  som  ett 
samhällsproblem utan som något som kräver åtgärder mot enskilda individer eller grupper. 
När  sedan  utvecklingen  går  mot  det  könsmaktsstrukturella  tänkandet  följer   sättet  att 
förklara  våldet  samma  mönster.  Tidigare  har  en  rad  olika  benämningar  på  våldet 
förekommit, bland annat lägenhetsbråk, familjevåld och kvinnomisshandel men det anses 
nu viktigt att markera att det är män som utövar våldet mot kvinnor. Vidare blir det viktigt 
att markera avståndet till den individinriktade förklaringen genom att poängtera att det är 
en strukturell maktobalans som ligger till grund för våldet samt att det förekommer i alla 
samhällsklasser och att det dessutom är mer utbrett än vad man tidigare trott. På samma 
sätt som de individinriktade förklaringsmodellerna får till följd att mäns våld mot kvinnor 
inte beskrivs som ett samhällsproblem leder könsmaktsperspektivet till motsatsen. För att 
komma  till  rätta  med  våldet  måste   man,  sett  ur  ett  könsmaktsperspektiv,  förändra 
samhällsstrukturen och detta är något som måste göras på ett brett spektrum.

Utifrån  denna  grundsyn  utvecklas  sedan  brottet  grov  kvinnofridskränkning. 
Kvinnovåldskommissionens  utredning  som  låg  till  grund  för  lagförslaget  ville  dock 
tydligare än vad som blev fallet markera det strukturella och systematiska i våldet genom 
att det skulle vara ett perdurerande, fortlöpande, brott. Här satte dock legalitetsprincipens 
krav på förutsebarhet stopp och utformningen av det nya brottet blev att straffvärdet hos en 
serie  redan  straffbelagda  gärningar  tillsammans  skulle  höjas.  Det  kan  ses  som  att 
utvecklingen från individ till struktur liknar den utveckling som visats inom straffrätten 
men att  följderna  blir  olika.  Inom den straffrättsliga  utformningen har  strukturerna  för 
maktutövningen blivit allt viktigare vilket leder till en begränsning av vilka ingrepp som 
kan  göras  i  individens  frihet  och  på  vilka  grunder  dessa  kan  göras  medan 
kvinnovåldskommissionens  strukturtänkande  istället  skulle  leda  till  utvidgade 
inskränkningar.

En tolkning som kan göras är att könsmaktsperspektivet nu nått sin gräns när det kommer 
till hur långt lagstiftningen kan sträckas och att utvecklingen från den ena ytterligheten till 
den  andra  i  form  av  från  individ  till  struktur,  har  planat  ut.  I  politiken  finns  dock 
könsmaktsperspektivet  kvar  men möjligtvis  går  det  att  se  att  det  tonats  ner  en  del  de 
senaste åren. Mäns våld mot kvinnor finns trots detta fortfarande med som en central fråga 
inom jämställdhetspolitiken.

6.4 Brottsoffer/gärningsman
På  samma  sätt  förekommer  det  motsättningar  i  hur  brottsoffer  och  gärningsman 
konstrueras i form av oförenliga föreställningar om vad det innebär både att vara ett offer 
respektive en förövare, i frågan om mäns våld mot kvinnor.   Ytterligheterna handlar om 
ansvar, närmare bestämt allt ansvar eller inget ansvar, och det går att följa en relativt tydlig 
utveckling från den ena ytterligheten till  den andra.  Till  synen på gärningsmannen hör 
också, utöver ansvarsfrågan, frågan om det är ett ytterst begränsat antal män som tar till  
våld eller om det istället kan vara vilken man som helst. 

I den första viktimologiska forskningen utvecklades teorier om hur den som blev utsatt för 
ett brott själv hade bidragit till händelsen genom att till exempel provocera förövaren. Även 
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senare finns det inslag av sådana tankegångar då kvinnor som blivit utsatta för våld i en 
nära relation inte alltid passar in på den idealbild av ett offer, ”det idealiska offret”, som 
finns i samhället och därför kan ha svårt att bli tagna på allvar eller rentav blir misstrodda. 
På det här sättet läggs en stor del av ansvaret på den som blir utsatt för våld medan ansvaret 
då på samma gång tas undan från den utövar våldet vilket utgör den ena ytterligheten på 
inom det här området.

I och med att teorin om våldets normaliseringsprocess får större utrymme i hur man från 
samhällets sida ser på mäns våld mot kvinnor i nära relationer förskjuts ansvaret istället till 
att  allt  mer  hamna  hos  den  som utövar  våldet.  På  samma  sätt  som i  förarbetena  till  
kvinnofridsreformen utgår den här teorin från ett könsmaktsperspektiv. Våldet ses som ett 
uttryck för mannens utövande av makt över kvinnan i form av ett kontrollerat beteende 
som syftar till att upprätthålla en över- och underordning i förhållandet. Det här leder till att 
kvinnans verklighetsuppfattning blir snedvriden och våldet uppfattas som en normal och 
accepterad del av vardagen. Ansvaret för våldet ligger med den här utgångspunkten helt på 
mannen och kvinnan beskrivs som ett helt oskyldigt offer vilket innebär att pendeln nu 
svängt. 

Synen på vem som är, eller kan bli, offer och gärningsman förändras också i linje med att 
ansvarsfrågan förskjuts. Den här utvecklingen av synen på ansvar hänger nära ihop med 
den politiska utvecklingen och det går även att se hur fokus flyttas från de individbaserade 
förklaringsmodellerna till könsmaktsperspektivet. När våldet förklaras med att vissa män, 
med vissa egenskaper eller problem, är de som kan tänkas bli våldsamma får det till följd 
att det endast är ett fåtal män som kan komma ifråga. De som har alkoholproblem eller 
psykiska svårigheter är egentligen de enda som kan riskera att bli våldsamma. Om våldet 
istället förklaras utifrån ett könsmaktsperspektiv  kan istället egentligen vilken man som 
helst bli våldsam då våldet mot kvinnor är ett uttryck för den över- och underordning som 
existerar i hela samhället. Då män som grupp är överordnade kvinnor som grupp går det 
aldrig att veta vilka män som kan komma att ta till våld mot sin partner.

Men  även  utvecklingen  mellan  de  här  två  ytterligheterna  planar  ut  då  en  tredje 
förklaringsmodell introduceras som utgår från ett så kallat ekologiskt perspektiv där man 
försöker se till  en större helhetsbild. Könsmaktsperspektivet finns kvar då kvinnor som 
grupp är speciellt utsatta men de individbaserade förklaringsmodellerna får också plats då 
det ändå är vissa män som är våldsamma och inte alla. Denna modell märks i den kritik 
som växer fram mot bland annat normaliseringsprocessens förståelse av våldet mot kvinnor 
som allt för generaliserande där många kvinnor inte kan känna igen sig själva eller sin 
situation.

6.5 Praxis
När det kommer till praxis återkommer de tidigare nämnda förklaringsmodellerna. Det går 
att se att har strukturtänkandet och könsmaktsperspektivet fått genomslagskraft på så sätt 
att det genomgående hänvisas till mäns våld mot kvinnor som ett strukturellt problem. På 
samma  gång  som  dessa  hänvisningar  görs  går  det  också  att  se  mer  individbaserade 
förklaringar som ofta tar sin utgångspunkt i psykiska och alkoholrelaterade problem hos 
både gärningsmän och brottsoffer. Däremot så går det inte som på de andra områdena att se 
den förändring mellan ytterligheter jag visat på. En förklaring till detta är naturligtvis att 
det är en och samma lagstiftning jag utgått ifrån och den utgör en viss ram för vad som kan 
komma ifråga. För rättsfallen gäller istället att de ytterligheterna som tagits upp inom de 
tidigare områden här kommer till uttryck på något sätt. Intressant är att de uppfattningar 
som kan tyckas oförenliga i någon form framkommer och på så sätt existerar samtidigt.

Det första rättsfallet, NJA 1999 s. 102 är något speciellt då det var det första som prövades 
och Högsta domstolen tar  upp problem med själva utformningen av lagstiftningen som 
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enligt domstolen är så allvarliga att det skulle strida mot bland annat legalitetsprincipen att 
fälla den åtalade. Det är med andra ord inte skuldfrågan i sig som utgör hinder för fällande 
dom, mannen döms ändå för misshandel i Högsta domstolen. Den här domen ledde också 
till en ändring i brottet grov kvinnofridskränkning. Det som ändå kan anmärkas på är att 
Högsta domstolen lägger så stor vikt vid formaliteter att det könsmaktsperspektiv som låg 
till  grund  för  lagstiftningen  inte  framkommer  i  resonemangen.  Detta  kan  ses  som en 
koppling till utvecklingen inom straffrätten där allt mer fokus lagts på rättsliga principer. 

I tingsrätten i nämnda fall framkommer att både mannen och kvinnan har alkoholproblem 
och detta ges som förklaringen till varför de ”bråkar”. I alla de följande rättsfallen, utom i 
HR 2008:7, kommer också frågan om alkohol upp som en förklarande faktor till våldet. 
Visserligen framstår det inte som något domstolen i de flesta fallen tar hänsyn till i sin 
bedömning, undantaget HovR B 9651-08 då det påverkar val av påföljd, men det läggs 
ändå fram för den åtalades räkning. När det är mannen som har alkoholproblem framstår 
det som att önskemålet är att det ska vara en förmildrande omständighet men när kvinnan 
har alkoholproblem framställs det som att hon därför inte bör  bedömas som tillförlitlig 
alternativt  är  ansvarig  för  situationen.  Det  senare går  att  finna i  NJA 2005 s.  712 där 
mannen hävdar att kvinnans bruk av alkohol leder till våldsamt beteende från hennes sida 
som han måste försvara sig mot. Att mannens alkoholmissbruk istället ges som förklaring 
går att finna i NJA 1999 s. 102.

Vad  som  ytterligare  framkommer  är  att  kvinnans  beteende  ibland  beskrivs  som 
provocerande eller att hon på annat sätt ska ha bidragit till situationen utan själv ha varit  
våldsam. Inte heller detta är något jag kunnat se tecken på att domstolen lägger till grund 
för sin bedömning men att sådana frågor  ändå tas upp tyder dock på att det allra minst  
förtjänar att nämnas. I HovR B 9651-08 uppges att kvinnan ska ha haft en aktiv roll i gräl  
som föregått flera av de åtalade handlingarna och i HovR B2589-11 uppges att kvinnan 
spelat en aktiv roll då hon av svartsjuka kontrollerat mannens dator.

I  HovR B 9651-08 fäster hovrätten inte något större avseende varken vid att mannens 
uppsåt inte varit att kränka kvinnan integritet och skada hennes självkänsla eller vid att 
kvinnan själv uppger att hon inte känt sig kränkt eller fått sin självkänsla skadad. Det som 
är avgörande är istället  att  gärningarna kan tänkas  leda till  sådana konsekvenser.  I  HR 
2008:7 gäller istället det motsatta, mannen bedöms ha begått gärningarna i syfte att skada 
kvinnans självkänsla och kränka hennes integritet men de bedöms ändå inte vara av den 
grad att  de mer objektivt sett skulle leda till detta. I bedömningen av att individens egen 
uppfattning  inte  är  av  avgörande  betydelse  går  att  göra  en  koppling  till 
könsmaktsperspektivet. I det förra fallet ser domstolen att vissa handlingar objektivt går att 
fastställa  som kränkande och som skadar  någons  självkänsla,  så  som ett  led  i  ett  mer 
strukturellt förtryck, oavsett hur individen själv uppfattar handlingarna. På så sätt tar det 
strukturella  överhanden i förhållande till det individuella. Utgången i de båda fallen blev 
olika men grunden för bedömningen utgjordes av samma princip. Gärningen i sig ska vara 
avgörande  för  skuldfrågan  och  inte  i  huvudsak  uppsåt  eller  konsekvenserna  för  den 
drabbade. På samma gång som könsmaktsperspektivet således kan leda till en utvidgning 
för bedömningen av ansvar finns det ändå gränser som visas i det senare fallet, trots att de 
handlingarna kunde sägas mer direkt syfta till att upprätthålla en könsmaktsordning.

Domstolarna  verkar  tagit  fasta  på  vad  som  var  syftet  med  lagstiftningen  om  grov 
kvinnofridskränkning på så sätt att det i de undersökta fallen i huvudsak lett till fällande 
domar  med undantag  för  två.  Könsmaktsperspektivet  kan sägas  ha  kommit  till  uttryck 
genom att domstolarna hänvisar till det specifika som kännetecknar våld mot kvinnor i nära 
relationer.  I  NJA  2003  s.  144  går  det  att  se  en  koppling  till  teorin  om 
normaliseringsprocessen där tingsrätten hänvisar till vad de menar är ett tydligt mönster när 
det gäller våld i nära relationer. Samtidigt finns dock alkohol och psykiska problem som 
handlar mer om individuella faktorer med i rättsfallen trots att domstolarna konstaterar att  
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det  inte  kan  ligga  till  grund  för  bedömningen  av  skuldfrågan.  De  senare  åren  har  de 
individuella  faktorerna  däremot  fått  viss  påverkan  på  valet  av  påföljd  i  det  att  ett 
behandlingsprogram för män som brukat våld mot sin partner introduceras i HovR B 9651-
08. Syftet med detta är att männen ska få kunskap om hur våldet påverkar kvinnan och 
relationen samt att de ska kunna agera annorlunda. Det här kan ses som ett tecken på att 
pendeln håller på att svänga tillbaka när det gäller synen på straff respektive behandling 
som tagits upp i avsnitt 6.2 men kan också ses som att frågan om mäns våld mot kvinnor i 
nära  relationer  blivit  allt  viktigare  och  att  nya  lösningar  introduceras. 
Behandlingsprogrammet är trots allt frivilligt.

Kvinnofridslagstiftningen kan ses som ett led i ett jämställdhetspolitiskt ställningstagande 
där  mäns  våld  mot  kvinnor  i  nära  relationer  ses  som  ett  uttryck  för  en  strukturell 
maktobalans  mellan män och kvinnor.  Lagstiftningen och även rättsfallen är ett  tydligt 
exempel  på  sambandet  mellan  rätt  och  politik.  Det  är  utifrån  detta  politiska 
ställningstagande man utformat lagstiftningen som innebär att vissa redan brottsbelagda 
gärningar tillsammans får ett höjt straffvärde när de sker upprepat inom ramen för en nära 
relation. Politiken har på det sättet utformat hur domstolarna ska se på det våld som begås 
av män mot kvinnor i en nära relation. I det första fallet som sedan prövades av Högsta 
domstolen, NJA 1999 s. 102, kan man dock säga att politiken fick stå tillbaka för rätten då 
domstolen bedömde att lagen, om den tillämpades efter utformning och inte efter syfte, inte 
kunde  leva  upp  till  vissa  grundläggande  principer  för  rättstillämpningen.  Högsta 
domstolens tolkning ledde till en omformulering av lagen för att den skulle kunna tillämpas 
efter  de  syften  den  var  utformad  för  vilket  visar  hur  lagstiftning  och  rättstillämpning 
påverkar men även sätter begränsningar för varandra.

6.6 Sammanfattande slutsats
För att återknyta till syftet med uppsatsen, som var att undersöka hur den straffrättsliga 
lagstiftningen  och  rättstillämpningen  motsvarar  det  politiska  målet  att  mäns  våld  mot 
kvinnor ska upphöra för att utifrån detta analysera vilka rättsliga konsekvenser straffrättens 
utformning  och  användning  kan  tänkas  få  för  våldsutsatta  kvinnor,  kommer  jag  nu 
sammanfattningsvis ta upp några viktiga delar av analysen för att sedan komma fram till en 
övergripande slutsats.

Straffrättens utformning med de grundläggande principerna är  en central  del  i  hur den 
straffrättsliga lagstiftningen kan förstås. De grundläggande principer på vilka straffrätten 
vilar går till stor del ut på att skydda den misstänkte gärningsmannen från övergrepp från 
samhällets sida och skulle på så sätt kunna utgöra ett hinder för de kvinnor som blivit  
utsatta för våld av män i nära relationer. Samtidigt är dock dessa principer av högsta vikt i  
ett rättssamhälle och att frångå dessa skulle kunna leda till ödesdigra konsekvenser. Trots 
allt  har lagstiftning genomförts  som syftar till  att  öka skyddet för våldsutsatta kvinnor, 
vilket tyder på att den straffrättsliga utformningen inte utgör något konkret hinder för det 
jämställdhetspolitiska målet.  Undersökningen av  praxis  visar  också  att  domstolarna  ser 
frågan  som  ett  allvarligt  problem  vilket  var  syftet  med  kvinnofridslagstiftningen. 
Visserligen  krävdes  en  ändring  av  lagen  efter  det  första  prövade  rättsfallet  för  att 
domstolarna skulle kunna tillämpa den efter syftet vilket också skett efter ändringen. På så 
sätt framstår inte heller hur strafflagstiftningen används som något egentligt hinder för att 
komma till rätta med problemet, utan motsvarar i stort det politiska målet om att mäns våld 
mot  kvinnor  ska  upphöra.  En  viktig  del  är  också  att  kunskapen  och  intresset  för 
brottsofferproblematiken har ökat vilket kan ses i några av rättsfallen. Detta i sig framstår 
som ytterligare ett steg på vägen att synliggöra frågan om mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer. Slutligen tror jag dock att frågan till stor del måste ses som ett övergripande 
samhällsproblem där straffrätten endast utgör en liten del av lösningen.
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7 Avslutande diskussion
Ämnet för analysen var den motsättning mellan vitt skilda uppfattningar både när det gäller 
straffrättens utformning i stort såväl som den specifika lagstiftning som berör mäns våld 
mot  kvinnor.   Detta  står  att  finna  även  i  hur  synen  på  brottsoffer  och  gärningsman 
utvecklats. Jag har liknat utvecklingen med en pendel som svänger från ena sidan till andra 
och det här tror jag kan ses som ett normalt led i samhällsutvecklingen som helhet.

Förhoppningsvis finns det lärdom att  dra av de olika ytterligheterna,  när  utvecklingen 
leder helt åt det ena eller andra hållet oavsett fråga riskerar helhetsbilden att gå förlorad. 
Ett ensidigt fokus på att behandla brottslingar helt efter individuella behov kan leda till att 
förutsebarheten kommer bli obefintlig medan ett ensidigt fokus på rättsliga principer kan 
leda till att straffsystemet framstår som överflödigt då det blir praktiskt taget omöjligt att 
dömas för till exempel våldsbrott som ingen bevittnat. En inskränkning av straffrätten i allt  
för hög grad skulle kunna leda till att gärningsmännen är de enda som skyddas. På samma 
sätt kan ett ensidigt fokus på individbaserade förklaringar när det gäller våld mot kvinnor 
leda det helt bortses ifrån samhällsstrukturers påverkan på människor medan ett ensidigt 
fokus på könsmaktsperspektivet leder till att individen helt försvinner i strukturen. När det 
istället gäller synen på brottsoffer och förövare handlar det om hur ansvaret fördelas. Ett 
ensidigt fokus på kvinnan som hjälplöst offer och mannen som våldsam skapar bilden av 
kvinnor  som svaga och  passiva  och män  som starka  och farliga,  vilket  går  rakt  emot 
jämställdhetsidén medan  den  andra  ytterligheten  att  kvinnan  själv  bär  ansvaret  för  sin 
relation och vad hon utsätts för leder till ett samhälle där var och en får klara sig helt på 
egen hand.

Det är viktigt att mäns våld mot kvinnor i nära relationer tas på allvar- både av samhället 
och  rättsväsendet.  På  samma  gång  är  det  viktigt  att  att  det  finns  gränser  för  hur 
inskränkningar i människors liv kan göras. Där är de rättsliga principerna om legalitet och 
proportionalitet av högsta vikt. Dock tillkommer att det är nödvändigt att ta hänsyn till 
vilken inskränkning av kvinnornas liv och frihet som det utgör att leva med våld. Det gäller 
således att  hitta balansen däremellan. För att  återkomma till  liknelsen om pendeln som 
svänger från ena sidan till den andra kanske den för en hållbar utveckling behöver stanna 
någonstans på mitten där det går att ha överblick åt båda hållen.

Straffrätten framstår utifrån min bedömning dock som tidigare nämnts dock inte som ett 
konkret hinder i vägen för att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor. Som det första 
kvinnofridsfallet från 1999 visade på så finns det visserligen gränser för hur långt det går 
att komma med lagstiftning. Dessa gränser baserades frågor om att vissa rättsliga principer 
måste finnas med när en lag utformas vilket jag ser som nödvändigt i ett rättssamhälle. 
Trots  allt  är  det  möjligt  att  genomföra  lagstiftning  som syftar  till  att  öka  skyddet  för 
kvinnor som blir utsatta för våld i en nära relation. Om kriminaliseringen i det här fallet 
fungerat i förebyggande syfte är dock tveksamt,  de flesta vet rimligtvis vad som är ett  
oacceptabelt  beteende  och  våldet  minskar  inte.  Ändå  finns  det  en  möjlighet  att 
lagstiftningen bidragit till att förtydliga vad som verkligen utgör en kränkning inom ramen 
för en nära relation och att det finns en speciell struktur inbyggd i denna, kanske speciellt  
för drabbade kvinnor. Samtidigt skickar det också signalen om att samhället inte accepterar 
vissa handlingar.

De undersökta rättsfallen visar på att domstolarna ser våldet mot kvinnor som ett särskilt 
allvarligt problem och de berörda kvinnorna tycks inte haft svårt att bli tagna på allvar trots 
att resonemang om alkohol och gräl förs in.  Trots att det ligger i sakens natur att det är 
svårt att lägga fram bevis i  sådana här ärenden, då våldet oftast sker inom hemmets väggar 
när ingen ser, har kvinnornas berättelser givits avgörande betydelse för utgången i målen. 

Däremot kan jag utifrån min undersökning av rättsfall inte avgöra hur vanligt det är att 
anmälningar inte leder till åtal eller att åtal leder till friande domar redan i tingsrätten och 
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sedan  inte  överklagas.  Även  det  skulle  kunna  säga  en  del  om  synen  på  våldet  som 
möjligtvis kunde motsäga den bild som framkommit här. Potentiellt skulle det också vara 
möjligt att även om alkohol och gräl till synes inte läggs till grund för domarna ändå är så 
att det i huvudsak är fall där sådana inslag förekommer som prövas vilket får till följd att 
det  våld  som  förekommer  i  ”vanliga”  relationer  utan  alkoholmissbruk  inblandat 
osynliggörs.

Vidare  kvarstår  dock  att  mäns  våld  mot  kvinnor  fortfarande  är  ett  allvarligt 
samhällsproblem men lösningen står nog närmast att finna på andra nivåer i samhället och 
med  hjälp  av  andra  medel  än  genom  lagstiftning.  En  viktig  del  anser  jag  består  av 
förändrade  attityder  till  våld  i  sin  helhet  men  även  en  förändring  av  strukturella 
maktobalanser mellan könen. Dock tror jag ändå även rättsväsendet i stort kan bidra till en 
sådan förändring då mäns våld mot kvinnor i nära relationer är en fråga som har samband 
med både straffrätten och jämställdhetspolitiken och dessa kan i sin tur inte helt och hållet 
särskiljas.

43



Källförteckning
Offentligt tryck
Brå- Rapport 2010:18 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer Slutredovisning av ett regeringsuppdrag

Brå- Rapport 2009:12 Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Prop. 1962:10 Med förslag till brottsbalk

Prop. 1981/92:42 om ändring i brottsbalken (åtalsregler vid misshandel)

Prop. 1987/88:120 om ändring i brottsbalken m.m (straffmätning och påföljdsval m.m)

Prop. 1987/88:137 Förslag till Lag om besöksförbud

Prop .1990/91:113 om en ny jämställdhetslag m.m

Prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt- delat ansvar

Prop 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande

Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid 
Prop. 1998/99:145 Ändring av fridskränkningsbrotten

Prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer

Prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer

Prop.  2005/06:155  Makt  att  forma  samhället  och  sitt  eget  liv–  nya  mål  i  
jämställdhetspolitiken

Prop. 2010/11:45 Förbättrat skydd mot stalkning

Rskr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Rskr. 2011/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014

Litteratur
Andersson, Berit & Lundberg, Magnus, ”Kvinnomisshandel som kunskapsfält” s. 63-91 i 
Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), Det motspänstiga offret, Studentlitteratur, Lund, 
2001 

Asp, Petter & Ulväng, Magnus, Kriminalrättens grunder, Iustus, Uppsala, 2010

Berglund,  Kerstin,  Straffrätt  och  kön,  Iustus,  Diss.  Uppsala  :  Uppsala  universitet, 
2007,Uppsala, 2007 

Burman,  Monica,  Straffrätt  och  mäns  våld  mot  kvinnor:  om straffrättens  förmåga  att  
producera jämställdhet, Iustus, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2007,Uppsala, 2007 

Christie, Nils, ”Det idealiska offret”, s. 46-60 i Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), 
Det motspänstiga offret, Studentlitteratur, Lund, 2001 

Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, 1. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2009 

Hellner,  Jan,  Metodproblem  i  rättsvetenskapen:  studier  i  förmögenhetsrätt,  Jure, 
Stockholm, 2001 

Heber, Anita, Tiby, Eva & Wikman, Sofia (red.),  Viktimologisk forskning: [brottsoffer i  
teori och metod], 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012

Hydén, Margareta, ”Misshandlade kvinnors uppbrott: en motståndsprocess”, s.  92-118 i 

44



Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), Det motspänstiga offret, Studentlitteratur, Lund, 
2001 

Inger, Göran, Svensk rättshistoria, 5., [utök.] uppl., Liber, Malmö, 2011

Jareborg, Nils, Straffrättens gärningslära, 1. uppl., Fritze, Stockholm, 1995 

Jareborg, Nils & Zila, Josef,  Straffrättens påföljdslära, 2., bearb. och uppdaterade uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2007 

Lindgren,  Magnus,  Brottsoffer  i  rättsprocessen:  om  ideala  brottsoffer  och  goda 
myndigheter, 1. uppl., Jure, Diss. Stockholm : Stockholms universitet., 2004, Stockholm, 
2004

Lundgren,  Eva  (red.),  Slagen  dam  [Elektronisk  resurs]  :  mäns  våld  mot  kvinnor  i  
jämställda Sverige : en omfångsundersökning, Brottsoffermyndigheten, Umeå, 2001 

Lundgren, Eva,  Våldets normaliseringsprocess, Riksorganisationen för kvinnojourer och 
tjejjourer i Sverige (ROKS), Stockholm, 2004 

Sahlin, Ingrid, ”Förbjudna rum”, s. 183-217 i Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), 
Det motspänstiga offret, Studentlitteratur, Lund, 2001 

Scheffer Lindgren, Maria, "Från himlen rakt ner i helvetet": från uppbrott till rättsprocess  
vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 
Folkhälsovetenskap,  Karlstads  universitet,  Diss.  (sammanfattning)  Karlstad  :  Karlstads 
universitet, 2009,Karlstad, 2009 

Tham,  Henrik,  ”Brottsoffrets  uppkomst  och  framtid”,  s.  27-45  i  Åkerström,  Malin  & 
Sahlin, Ingrid (red.), Det motspänstiga offret, Studentlitteratur, Lund, 2001

Victor,  Dag & Ashworth,  Andrew (red.),  Varning för  straff:  om vådan av  den nyttiga  
straffrätten, 1. uppl., Fritze, Stockholm, 1995 

Wendt, Maria,  Rädslans politik: våld och sexualitet i  den svenska demokratin, 1. uppl., 
Liber ekonomi, Diss. Stockholm : Univ., 2002, Malmö, 2002

Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.), Det motspänstiga offret, Studentlitteratur, Lund, 
2001 

Artiklar
Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, i SvJT 2004 s. 1-10 

Nilsson,  Gabriella,  Slagen  dam och  tystnaden,  i  Nätverket.  Kulturforskning  i  Uppsala 
2004:15 s. 65-78

Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap, Del 1, i JT 1995/96 NR 3 s. 726-748

Internetkällor
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/kvinnomisshandel.html (20120518)

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-
demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-avskaffande-av-all-slags-diskriminering-
av-kvinnor-cedaw/ (20120507)

http://www.kvinnokonventionen.se/kvinnokonventionen/deklaration.as  p   (201200507)

Karnov Internet Brottsbalk (1962:700) 29 kap 1 § not 1254 (20120424)

45

http://www.kvinnokonventionen.se/kvinnokonventionen/deklaration.asp
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-avskaffande-av-all-slags-diskriminering-av-kvinnor-cedaw/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-avskaffande-av-all-slags-diskriminering-av-kvinnor-cedaw/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-avskaffande-av-all-slags-diskriminering-av-kvinnor-cedaw/
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/kvinnomisshandel.html

	1 Inledning
	1.1 Bakgrund och problemformulering
	1.2 Syfte och forskningsfrågor
	1.3 Avgränsningar 
	1.4 Disposition  
	1.5 Teoretiska utgångspunkter
	1.5.1 Genusrättsvetenskap
	1.5.2 En fråga om jämställdhet 
	1.5.3 Förklaringsmodeller

	1.6 Metod och material

	2 Straffrätten
	2.1 Inledning
	2.2 1734 års lag och strafflagen
	2.3 Brottsbalken
	2.4 Straffrättssystemets nivåer och centrala begrepp
	2.4.1 Inledning
	2.4.2 Kriminalisering
	2.4.3 Straffvärde
	2.4.4 Ansvar och skuld
	2.4.5 Påföljd 


	3 Mäns våld mot kvinnor
	3.1 Inledning
	3.2 Den politiska och straffrättsliga utvecklingen
	3.3 Kvinnofridsreformen
	3.3.1 Kvinnovåldskommissionens utredning
	3.3.2 Grov kvinnofridskränkning

	3.4 Besöksförbud/kontaktförbud 
	3.5 Stöd till brottsoffer

	4 Viktimologi
	4.1 Inledning
	4.2 Kort historik
	4.3 Föreställningar om brottsoffer och gärningsman
	4.3.1 Inledning
	4.3.2 Det idealiska offret
	4.3.3 Problematisering av begreppet offer 

	4.4 Normaliseringsprocessen
	4.4.1 Teorin om normaliseringsprocessen
	4.4.2 Problematisering av generaliseringar


	5 Praxis
	5.1 Inledning 
	5.2 NJA 1999 s.102
	5.3 NJA 2003 s. 144
	5.4 NJA 2005 s. 712
	5.5 HovR B 9651-08
	5.6 RH 2008:7
	5.7 HovR B 2589-11

	6 Analys och slutsatser
	6.1 Inledning
	6.2 Straffrätten
	6.3 Mäns våld mot kvinnor
	6.4 Brottsoffer/gärningsman
	6.5 Praxis
	6.6 Sammanfattande slutsats

	7 Avslutande diskussion
	Källförteckning

