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DEL 1 INLEDNING OCH BAKGRUND

1 Inledning
Under arbetet med att skriva min 10 poŠngs uppsats ÓEn deskriptiv bild av feministisk
jurisprudensÓ lŠste jag mycket litteratur inom omrŒdet feministisk jurisprudens, men frŒgor
som ršrde hinder och ŒtgŠrder fšr kvinnors tillgŒng till rŠttssystemet kom inte upp i nŒgon
stšrre utstrŠckning, fšr mig kŠndes det inte bra, dŒ jag anser att dessa frŒgor Šr viktiga. Oavsett
hur ett rŠttssystem fungerar Šr det av stšrsta intresse att se om tillgŒngen till detta system
fungerar. Inom den feministiska jurisprudensen, tas frŒgan om hur kvinnan bemšts som offer
av rŠttssystemet upp, men inte mycket sŠgs om hur hon skall nŒ Šnda fram till detta
rŠttssystem. MŒnga hinder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet Šr subtila vilket gšr det svŒrt
att finna ŒtgŠrder fšr att fšrbŠttra kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet. €ven om olika ŒtgŠrder
som fšrbŠttrar kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet infšrs, t ex genom olika former av
lagstiftning, Šr det inte sŠkert att kvinnans villkor fšrbŠttras. Attityder och bemštande
gentemot kvinnor som kommer i kontakt med rŠttssystemet mŒste ocksŒ fšrŠndras, dŒ
olŠmpliga attityder och bemštande kan ses som hinder i sig. De attityder och det bemštande
som kvinnan erhŒller av rŠttssystemet som offer och fšršvare, mŒste anpassas efter kvinnans
behov. Hinder och ŒtgŠrder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet Šr dŒligt synliggjord inom
juristutbildningen, den feministiska jurisprudensen och inom den politiska debatten. Inom
juristutbildningen har ett genusperspektiv nŠstan varit helt frŒnvarande, likasŒ har det varit
sparsamt med ifrŒgasŠttande och kopplingen mellan juridik och makt, kunskap och rŠttigheter
šverhuvudtaget. Hinder och ŒtgŠrder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet Šr ickefrŒgor, dŒ de
i stort saknas i utbildningen, litteraturen och i debatten. Just att det Šr frŒgor som inte verkar
finnas med pŒ nŒgons dagordning gšr dem desto intressantare och viktigare fšr mig.
I min uppsats ÓEn deskriptiv bild av feministisk jurisprudensÓ kom jag fram till att kvinnan Šr
ett undantag, att hon Šr en anomali i rŠttssystemet och att rŠttssystemet bŒde skapar och
befŠster den rŒdande synen pŒ kvinnan. RŠttssystemet Šr skapat av och fšr mŠn. Genom sin
egen objektivitet och rationalitet framstŠller sig rŠttssystemet som kšnsneutralt, vilket det inte
Šr. Det Šr med denna insikt och bakgrund som jag arbetar med denna uppsats. Ett patos fšr
rŠttvisa Šr vad som driver mig att finna svar. Jag vill anvŠnda den makt som kunskap om
juridik innebŠr. Vi fŒr lŠra oss att makt helst skall behŒllas internt sŒ att andra dyrt mŒste
betala fšr att fŒ del av den. Fšr mig innebŠr juridik ett socialt arbete, som gŒr ut pŒ att hjŠlpa
mŠnniskor. Juristutbildningen gšr studenterna blinda, okŠnsliga och ofšrmšgna att kŠnna och
att kunna identifiera sig med de svaga. Fšr mig Šr denna uppsats ett sŠtt att ŒterupprŠtta min
heder som mŠnniska och att lŠra mig och andra nŒgot som šppnar šgonen pŒ bŒde kvinnor och
mŠn.
Min utgŒngspunkt fšr arbetet med denna uppsats och det perspektiv jag intar prŠglas av att
jag Šr kvinna och lesbisk och att jag som nordisk medborgare intar en privilegierad roll i vŠrlden
och kan stŠlla krav pŒ rŠttvisa medan kvinnor i andra lŠnder kŠmpar fšr att šverleva. Jag
fokuserar medvetet pŒ kvinnans generella situation, och jag Šr medveten om att det finns mŒnga
mŠn som tillhšr grupper i samhŠllet som har svŒrt att fŒ tillgŒng till rŠttssystemet och som i sin
kontakt med rŠttssystemet behandlas negativt, och att det finns kvinnor som har tillgŒng till
rŠttssystemet och som inte i sin kontakt med rŠttssystemet upplever nŒgot negativt. Jag har
inte fšr avsikt att fšrhŒlla mig objektiv och neutral utifrŒn ett manligt synsŠtt, utan jag utgŒr
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frŒn ett kvinnligt perspektiv nŠr jag ser pŒ kvinnan i fšrhŒllande till rŠttssystemet, kvinnan
utgšr min referensram.

2 Syfte/FrŒgestŠllning
Syftet med denna uppsats Šr att se vilka hinder det finns fšr kvinnans tillgŒng till
rŠttssystemet, och vilka ŒtgŠrder som finns fšr att komma till rŠtta med dessa hinder. Jag tittar
ocksŒ pŒ hur kvinnan bemšts nŠr hon kommer i kontakt med rŠttssystemet. I uppsatsen tar jag
ocksŒ upp frŒgan om varfšr hindren finns och varfšr inte befintliga ŒtgŠrder kommer till rŠtta
med hindren. Strukturella och individuella aspekter pŒ hindren och ŒtgŠrderna fšr kvinnans
tillgŒng till rŠttsystemet diskuteras ocksŒ. Jag tar upp lagstiftning som pŒ olika sŠtt beršr
kvinnan. Det Šr inte min avsikt att pŒ ett fullstŠndigt sŠtt tŠcka upp all lagstiftning som beršr
kvinnan, det skulle bli allt fšr stort. Min mŒlsŠttning Šr att anvŠnda viss lagstiftning och
kombinera den med teori fšr att pŒ sŒ sŠtt kunna se om det bŒde pŒ ett strukturellt och ett
individuellt plan finns anledning att tro att kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet Šr begrŠnsad.
Jag hade nŒgra frŒgor med mig under arbetets gŒng, av dessa har jag fŒtt lŠmna vissa obesvarade
medan nŒgra frŒgor har lett vidare till andra frŒgor, nŒgra har jag fšrsškt att besvara. Jag har valt
att inte redogšra fšr svaren hŠr, men svaren eller ickesvaren framkommer i slutet av uppsatsen.
Vilka hinder finns fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet? Vilka ŒtgŠrder finns fšr att komma
till rŠtta med hindren fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet? Vem ansvarar fšr att kvinnan har
tillgŒng till rŠttssystemet, Šr det juristerna, lagstiftarna, politikerna eller kvinnorna sjŠlva? Vid
vilka tillfŠllen kommer kvinnan i kontakt med rŠttssystemet, hur bemšts hon dŒ? Jag undrar
om jŠmlikhet, kan uppnŒs genom lagstiftning? MŒste nŒgot fšrŠndras fšr att kvinnans behov
skall kunna uppfyllas av rŠttssystemet? Har kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet med makt att
gšra?

3 Metod
Jag har med utgŒngspunkt av i fšrsta hand litteratur, men ocksŒ av lagstiftning och fšrarbeten,
fšrsškt att titta pŒ olika hinder och ŒtgŠrder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet. DŒ
material som tagit upp min frŒga specifikt har varit svŒrt att finna, har jag fŒtt sška material
frŒn ett stort antal hŒll. Avsaknaden av material var ju det som fick mig att intressera mig fšr
Šmnet frŒn bšrjan och det har varit bŒde en morot och ett problem under hela arbetet med
uppsatsen.
Jag bšrjar med att i denna fšrsta del gŒ igenom bakgrundsmatrial till de hinder och ŒtgŠrder som
finns fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet. I bakgrundsmatrialet ingŒr bl a nŒgot om
feministisk jurisprudens och en teoretisk del om makt och kunskap i samhŠllet. I del tvŒ
kommer jag in pŒ olika hinder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet och olika ŒtgŠrder fšr att
komma till rŠtta med dessa hinder. Jag tar upp kvinnlig kriminalitet och kvinnlig brottslighet,
fšljt av ett kapitel om kvinnan som offer. DŠrefter tar jag upp relevant svensk lagstiftning och
olika former av alternativa ŒtgŠrder. Sedan fšljer del tre med analys, slutsats och
sammanfattning, och uppsatsen avslutas dŠrefter med en diskussion.

4 Feministisk jurisprudens
Feministisk jurisprudens har genom att studera kvinnan och rŠttssystemet kunnat visa att
rŠttssystemet Šr skapat av och fšr mŠn, och att kvinnan i detta system inte riktigt passar in.
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Man har anvŠnt sig av gŠllande rŠtt fšr att fšrbŠttra villkoren fšr kvinnan. Lagarna har idag
blivit nŠstan helt neutrala och formell jŠmlikhet finns fšr de flesta. MŒnga universitet har idag
kurser eller delmoment inom juristutbildningen som tar upp juridik och rŠttssystemet utifrŒn
ett kvinnligt perspektiv. Inom mŒnga omrŒden har den feministiska jurisprudensen pekat pŒ
problem och svŒrigheter fšr kvinnan. GŠllande rŠtt har fšrbŠttrats och nya omrŒden skapats
fšr att studera juridik och fšr att fŒ rŠttssystemet att i stšrre utstrŠckning anpassa sig Šven till
kvinnors behov. Hinder och ŒtgŠrder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet, och tillgŒngen till
rŠttvisa, Šr dock frŒgor som kommit i bakgrunden, kanske fšr att det inte Šr lŠtt att se eller
komma till rŠtta med den typen av subtila problem. Dessutom Šr det svŒrt att veta vem som
bŠr ansvar fšr att tillgŒngen till rŠttssystemet hŒlls šppen pŒ lika villkor fšr alla. Den
feministiska jurisprudensen bŠr enligt min mening ett ansvar fšr att fšra fram alla frŒgor som
beršr kvinnor i fšrhŒllande till rŠttssystemet. Inom den feministiska jurisprudensen diskuteras
frŒgor om makt, rŠttigheter, kunskap, neutralitet, objektivitet och subjektivitet, liksom
genusperspektiv. Men dessa olika begrepp kopplas sŠllan samman med kvinnans tillgŒngen till
rŠttssystemet.
Tack vare den feministiska jurisprudensen har medvetandet kunnat hšjas fšr hur kvinnors
villkor ser ut. Det sker hela tiden fšrbŠttringar genom att inte allt lŠngre tas fšr givet.
RŠttssystemet ifrŒgasŠtts och medvetandet om att rŠttssystemets objektivitet inte Šr annat Šn
manliga normer, har gjort att det finns en reaktion mot det rŒdande, och en fšrhoppning och en
ansats till en dekonstruktion, med pŒfšljande rekonstruktion, som kan medfšra nŒgot som inte
bygger pŒ den manliga normen. Det framgŒr tydligt genom empiriska studier att kvinnor och
mŠn i realiteten inte Šr lika, de har inte lika villkor och detta tycks inte heller rŠtten kunna
hantera pŒ ett tillfredsstŠllande sŠtt.1
Samtidigt som resurser dras in och tillgŒngen till rŠttvisa fšrsvŒras sker det fšrŠndringar fšr att
fšrbŠttra fšr kvinnan. Exempel pŒ fšrsšk till fšrbŠttringar Šr, bl a infšrandet av besšksfšrbud,
mŒlsŠgarbitrŠde och kvinnofridsbrott. €ven fšrbud mot kšnshandeln Šr ett sŒdant fšrsšk.
Kvinnan har ocksŒ jŠmfšrt med mŠn stšrre tillgŒng till olika jourer som, t ex kvinnojourer och
brottsofferjourer. Den ideella tillgŒngen pŒ stšd och hjŠlp škar bŒde i omfattning och i
betydelse. Samtidigt stigmatiseras kvinnan som offer, hon ses som en person som hela tiden Šr
beroende av samhŠllet och olika hjŠlpinsatser. MŒnga av dessa fšrŠndringar Šr bŒde tandlšsa
och otillrŠckliga fšr att ge kvinnan samma rŠttigheter som mannen.

5 Ett allt mer marknadsanpassat rŠttssystem
Enligt min Œsikt Šr det kvinnan som kommer till korta nŠr rŠttssystemet blir allt mer
marknadsanpassat. NŠr fšretag vill att rŠttssystemet skall bli mer flexibelt, billigt och snabbt
har de stor prioritet. LikasŒ nŠr storfšretagen vill ha Šndringar i arbetsrŠtten, bokfšringslagen
och i skattelagstiftningen, fŒr de gehšr, men nŠr kvinnor šnskar flexibilitet i, t ex
vŒldtŠktsrŠttegŒngar, Šr fšrstŒelsen och fšrŠndringarna inte lika snabba och stora. De som har
pengar har ocksŒ mšjligheter att kšpa sig kunskap om hur de skall fšrfara och kan dŠrmed
kšpa sig mšjligheten att fŒ rŠtt. Det Šr de med kunskap, kšpt eller fšrvŠrvad pŒ annat sŠtt,
som kan tillgodose sina rŠttigheter. Man mŒste kunna tala maktens sprŒk, d v s ett sprŒk som
fšretrŠdelsevis talas av mŠn, och Šr det sprŒk som rŠttssystemet i huvudsak bygger pŒ. Detta
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gynnar fšretag som har ekonomiska resurser att fŒ den kunskap som behšvs, de har ocksŒ den
makt och de ekonomiska resurser som krŠvs fšr att genom olika pŒtryckningar fšrmŒ staten att
vidta fšrŠndringar nŠr de anser att sŒdana behšvs. Enligt Carol Smart gynnas dŠrmed Šven mŠn,
som ofta har framgŒng i sina fšrsšk att Šndra lagstiftningen. Hon anser att den traditionella
makten reagerar snabbt pŒ šnskemŒl frŒn mŠn nŠr de vill Œterinfšra patriarkalisk auktoritet i
familjen.2
Medborgarna skall idag genom fšrsŠkringsbolag som sjŠlva Šr en del av marknaden kšpa sig en
rŠtt till rŠttvisa. €ven om lagstiftning till stora delar reglerar fšrsŠkringsbolagens fšrehavanden
sŒ Šr det ŠndŒ till sist i hŠnderna pŒ dem som medborgarna skall šverlŒta sina mšjligheter till
tillgŒng pŒ rŠttvisa.
Enligt Karin Widerberg anvŠnder sig den borgerliga klassen av en juridisk ideologisk dominans
fšr att uttrycka sina existensvillkor i det kapitalistiska samhŠllet. Begrepp som jŠmlikhet och
frihet Šr exempel pŒ juridiska frŒgestŠllningar som utformats av jurister och som fŒtt stor
betydelse i samhŠllet.3 Alla begrepp och fšrestŠllningar utformas och finns i en tid dŒ viss
ideologi rŒder. SŒ Šven begreppet jŠmlikhet. Detta begrepp var en av parollerna nŠr
borgarklassen framfšrde sina protester mot feodalismens produktionssŠtt.
GŠllande rŠtt kan inte fšrŠndra de positioner i samhŠllet som skapar mŠnniskors problem.
Mathiesen anser att klasser inte omfattas av gŠllande rŠtt och att klasstrukturen inte kan
fšrŠndras genom gŠllande rŠtt, utan det krŠvs politiska fšrŠndringar fšr det.4 PŒ samma vis som
rŠttssystemet ger sken av att vara kšnsneutralt, ger det sken av att vara klassneutralt. Klasser
osynliggšrs pŒ samma sŠtt som man osynliggšr kšn Ð man bortser frŒn att de finns.
NŠr det uppkommer konflikter mellan individer eller medborgargrupper och institutioner, eller
snarare den ideologi som driver en institution, leder det enlig Marilyn French oundvikligen till
att den part som besitter den stšrsta rikedomen vinner. PŒ samma sŠtt som kapitalisterna
hŠvdar att det kapitalistiska systemet Šr rŠttvist och jŠmlikt, hŠvdar den rŠttsliga doktrinen att
partsfšrhŒllandet leder till rŠttvisa. Ett partsfšrhŒllande kan endast sŠgas gynna jŠmstŠlldhet
och rŠttvisa nŠr bŒda parter i konflikten verkligen Šr jŠmstŠllda.5 Idag har vissa fristŒende
organisationer etablerat sig sŒ att de Šr maktfaktorer, om Šn svagare Šn storfšretagen, men de
har lyckats skapa sig en plattform och fŒtt politiker att lyssna. Denna utveckling kommer
fšrhoppningsvis att leda till att fšrŠndringar kommer att gŒ fortare.

6 Makt
6.1 Definition och syn pŒ makt
Jag vŠljer att ge makt ett relativt stort utrymme i denna uppsats, dŒ jag anser att makt och
maktbegrepp Šr nŒgot som man inte kan undvika nŠr man talar om kvinnan och rŠttssystemet.
Kvinnan Šr den som enligt tradition har mindre makt Šn mannen, och kvinnans brist pŒ tillgŒng
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till makt Šr ett hinder fšr hennes tillgŒng till rŠttssystemet. NŠr man talar om ŒtgŠrder fšr att
underlŠtta kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet, kan fšrsšk till fšrŠndringar i maktstrukturen ses
som en form av ŒtgŠrd.
Makt Šr ett ord som fšrknippas med olika saker och Šr svŒrt att definiera. Makt har ingen
gemensam mŒttenhet och definieras olika utifrŒn de erfarenheter man har och den kultur man
lever i. Det kan vara ett begrepp med en negativ laddning, dŒ makt ofta upplevs ligga hos nŒgon
annan.6 Makt finns pŒ bŒde en individuell nivŒ och en strukturell nivŒ. Kvinnor Šr inte
maktlšsa, men har mindre tillgŒng till makt pŒ bŒda dessa nivŒer jŠmfšrt med mŠn.
NŠr man studerar makt och maktanalys Šr fransmannen Michel Foucault ett namn man
oundvikligen stšter pŒ. Enligt Foucault Šr det oftast den negativa makten som studeras, en
gammal typ av makt dŠr man fšrtrycks uppifrŒn genom fšrbud och pŒbud. Maktens
mekanismer har inte studerats i historien, utan historikerna har studerat de som hade makt, den
Šr dŠrfšr full av anekdoter om kungar och generaler.7
Foucault ser inte makt som en substans, utan som en relation. Makt Šr inte nŒgot man Šger,
utan nŒgot man utšvar, inte nŒgon egenskap som kan identifieras eller konfronteras. Foucault
menar att makt inte i fšrsta hand Šr inneboende hos vissa fšrvaltare eller institutioner, utan
makt karaktŠriseras av komplexa relationer mellan delar av ett samhŠlle och interaktioner
mellan individerna i detta samhŠlle. Maktrelationer Šr ojŠmnt koncentrerade och distribuerade
och stabiliseras av samhŠllets sociala institutioner. Makt kan dock inte endast ses som en frŒga
om dominans och inte heller bara som nŒgot negativt, utan makt kan ocksŒ vara kreativ och
produktiv. DŠr makt finns, finns Šven motstŒndet till makten, men Šven detta motstŒnd kan
sŠgas finnas inom maktens sfŠr, vilket enligt Foucault gšr makten till nŒgot dynamiskt.8 9
Genom att endast se pŒ maktens verkningar som fšrtryck sŒ anvŠnder man en rent juridisk syn
pŒ makt. Man identifierar dŒ makten med en lag som sŠger nej, makt ses dŒ som en
fšrbudsmakt, vilket enligt Foucault Šr ett alldeles fšr snŠvt och negativt sŠtt att se pŒ makt.
Om makt endast vore fšrtryckande och sade nej skulle mŠnniskor inte lyda. Vad som gšr att
makt accepteras Šr att den inte enbart tynger ner oss med fšrbud, utan den Šr ett produktivt
nŠtverk, den Šr nšjesframkallande, kunskapsformulerande och den skapar diskurs.10
Foucault menar att man i stšrre utstrŠckning bšr studera processer Šn strukturer. €ven makten
utanfšr rŠttssystemet skall studeras, dŒ dŠr finns mer makt Šn det medges och det omrŒdets
maktinflytande škar. Detta ifrŒgasŠtter Carol Smart, dŒ hon inte anser att makten inom
rŠttssystemet avtar. Hon fšrnekar inte att det finns maktapparater utanfšr rŠttssystemet vars
inflytande škar, men man kan inte bortse frŒn den maktapparat som rŠttssystemet Šr, en
maktapparat som Šr ett hinder fšr feminismen.11 Enligt Smart Šr det inte alls sŠkert att den
6
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gamla makten och dŠrmed rŠttssystemets betydelse Šr pŒ avtagande. Situationen kan istŠllet
mycket vŠl vara den motsatta, som exempel pŒ det kan man se den škade legaliseringen av
vardagslivet - det finns lagstiftning som beršr allt frŒn fšdelse till dšd. 12 Lagstiftningen beršr
hela livet, allt ifrŒn nŠr ett foster anses livsdugligt till vad som gŠller fšr att dšdfšrklaras. Den
beršr vem som har rŠtt att gifta sig, vem som har rŠtt att bli inseminerad, och vem som fŒr
fostra och adoptera barn. Lagar och fšrordningar avgšr, t ex om man kan bygga ut sitt hus, nŠr
man kan vara fšrŠldraledig och vilket land man har rŠtt att bo i.
Eva-Maria Svensson ser pŒ maktanalys som ett sŠtt att synliggšra rŠttens ensidighet,
relevansen av genus och rŠttens normerande verkan. Det Šr inte det medvetna utšvandet av
makt som Eva-Maria Svensson syftar pŒ (det som Foucault kallar fšr negativ makt), utan hon
poŠngterar att vad som Šr Šn mer betydelsefullt fšr vŒra tankeramar och rŠttens normerande
verkan Šr den hierarkisering eller ordning som vi upplever som naturlig.13
Eva-Maria Svensson ger utnyttjandet av fšrŠldraledigheten som ett exempel pŒ hur
kšnsrelaterade maktfšrhŒllanden blir inkorporerade i vŒrt undermedvetna. FšrŠldraledighet
utnyttjas endast till en liten del av pappor och detta kan fšrklaras pŒ en mŠngd sŠtt som
tenderar att bli reproducerande. Eftersom mannen ofta tjŠnar mer Šn kvinnan Šr det mer
ekonomiskt fšrdelaktigt att kvinnan stannar hemma. Detta leder i sin tur till att kvinnan halkar
efter i sin karriŠr. Till detta kommer arbetsgivarnas fšrvŠntningar pŒ manligt och kvinnligt
beteende. Allt detta fšrstŠrker bilden av att det Šr negativt att ta hand om barn ur
karriŠrsynpunkt. Trots att, att ta hand om barn borde vara en positiv egenskap med positiva
effekter.14
I maktutredningens direktiv anvŠnder man sig av en historieskrivning som innebŠr, att ingen
koppling gšrs mellan kvinnors strukturellt lŠgre sociala status och problem med demokrati och
styrning. IstŠllet kopplas kvinnors lŠgre sociala status ihop med problem kring resurssvaga
medborgare. PŒ detta vis gšrs maktfrŒgan mellan kšnen istŠllet till en social frŒga.15 UtifrŒn ett
resurstŠnkande fšrklarar man varfšr kvinnor Šr underrepresenterade i politiken, nŠringslivet
och i organisationerna, varfšr kvinnan pŒ hela arbetsmarknaden har en sŠmre stŠllning Šn
mannen. ResurstŠnkandet ger inte nŒgon teori eller idŽ om varfšr det Šr pŒ detta vis. Detta gšr
att nŠr resurstanken anvŠnds fšr att fšrklara kvinnors ekonomiska, sociala och politiska
underlŠge, dšljs de verkliga orsakerna till problemet. Tanken om bristande resurser som en
fšrklaringsmodell fšr kvinnans stŠllning, ger sken av att det Šr kvinnan som inte rŠcker till, som
kommer till korta, istŠllet fšr att problemet skulle kunna ligga i systemet.16
6.2 Makten i samhŠllet och i rŠttssystemet
En despotisk makt krŠver en stor samhŠllsapparat. Det krŠvs polis, militŠr, hemlig polis fšr att
fšrhindra motstŒnd och bŒde juridisk och samhŠllelig administration behšvs. Denna stora
apparat Šr inte ett effektivt sŠtt att utšva makt pŒ. Den effektivaste formen av social kontroll
(lŠs makt) Šr inte att krossa oppositionen, utan att hindra att den uppstŒr. Detta kan gšras
genom allt frŒn att kontrollera tankar och idŽer om vad som Šr acceptabelt och oacceptabelt, till
12
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att utifrŒn en maktposition skapa lagar som fšrhindrar att makten ifrŒgasŠtts. Allt sker
naturligtvis i demokratins namn och skapandet av accepterade fšrestŠllningar hos allmŠnheten
gšr livet lŠttare fšr de styrande. Om man som samhŠllsmedborgare kan švertygas om att de
som dominerar har rŠtt att dominera och att de med materiella fšrdelar har rŠtt att ha dessa - sŒ
ifrŒgasŠtts detta oftast inte. Makten arbetar pŒ att Œstadkomma samtycket frŒn de
underordnade. Detta samtycke sker oftast inte med glŠdje utan genom att man resignerat
accepterar att man Šr maktlšs. Institutionaliserade maktfšrhŒllanden blir inbyggda i vŒrt
undermedvetna.17
Oavsett om rŠtten bygger pŒ tvŒng eller koncensus behšver den legitimeras. Eva-Maria
Svensson hŒller med Foucault om att tvŒng krŠver en stark kontrollerande maktapparat, men
denna kan inte ens existera om den inte šverensstŠmmer med medborgarnas synsŠtt. Ett sŠtt
fšr tvŒngsmakten att undvika konflikt Šr att pŒverka beteendet till ett visst šnskvŠrt sŠtt, och
detta kan man gšra med hjŠlp av rŠttssystemet.18 Det Šr inte de rŠttsliga normerna eller hot om
sanktioner som Šr avgšrande fšr de flesta mŠnniskors instŠllning till, t ex mord.19 Den rŠttsliga
ordningen Šr i behov av att legitimeras, dŒ den pŒ det viset verkar normerande och
sjŠlvbekrŠftande. Legitimitet kan uppnŒs genom formellt ansprŒk, samt genom ett mer
allmŠnmoraliskt rŠttfŠrdigande. Olika legitimeringsgrunder verkar i olika sammanhang och
anvŠnds i fšrhŒllande till olika grupper.20
Eva-Maria Svensson tar in genusbegreppet i sin analys av makt och menar att nŠr man
anvŠnder genus som analytiskt begrepp blir legitimeringsgrunder (som utesluter genus relevans
genom en avskiljandets logik) sŠrskilt intressanta.21 RŠtten uttrycker den rŒdande vŠrldsbilden
och dess normer arbetar fšr att bevara den. Samtidigt fšrŠndras fšrestŠllningen om rŠtten och
dŒ Šr det nšdvŠndigt att rŠtten inte fšrlorar sin legitimitet.22 Hur genusrelationen pŒverkar
sŠttet att reglera samhŠllet rŠttsligt och hur samma relation regleras rŠttsligt Šr centralt fšr det
privata livet. Om praktiken inte stŠmmer šverens med de rŠttsliga normerna kan det leda till en
legitimeringskris.23 Om en lšsning har anvŠnts under en viss tid, uppstŒr det tankevanor som
fšrstŠrker de ideologiska och teknisk - ekonomiska tršghetsfaktorerna. SamhŠllsstyrningen
sker pŒ sŒ sŠtt genom permanenta, ofšrŠnderliga (Œtminstone under viss tid) regler och inte
genom stŠndiga ad hoc regler.24
Den vetenskapliga legetimeringsgrunden blir hŠr vŠldigt central. Den bygger enligt Eva-Maria
Svensson pŒ Œtskiljandet mellan subjekt och objekt. Objektet, rŠtten, blir upphšjt šver sŒdana
faktorer som subjektets kšn.25 Om och nŠr legitimeringen fungerar som avsett, kommer ocksŒ
rŠtten att verka sjŠlvuppfyllande och inomsystematiskt bekrŠftande. ÓRŠttens roll som
bevarare av samhŠllsordningen omfattar givetvis ocksŒ ordningen mellan genusen i
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genussystemet. I vŒr samtid fšrutsŠtts genus inte ha nŒgon betydelse, rŠtten fšrutsŠtts vara
kšnsneutral. I sjŠlva verket styrs rŠtten av avskiljandets logik.Ó26
Under tiden fšr feodal - och slavsamhŠllena, var positionerna makt och maktlšs uppenbara.
Med demokratins intŒg suddades de tidigare sjŠlvklara grŠnserna ut. I dagens postindustriella
samhŠlle, med demokrati, jŠmlikhetslagar och ombudsmŠn fšrdunklas maktrelationerna
ytterligare. ÓNeutralÓ lagstiftning Šr ett exempel pŒ detta. SŒdan lagstiftning ger alltid dem med
makt rŠttigheter šver dem som Šr maktlšsa. Att lagar ger fšrdelar Œt vita vŠlsituerade mŠn Šr
inte nŒgon nyhet, men svŒrt att bevisa och ta pŒ. I varje strata i en klassanalys finns kvinnor
och mŠn och i varje strata Šr kvinnan underordnad mannen. …vergripande ideologier hŠvdar
idag jŠmlikhet mellan kvinnor och mŠn och att lagar Šr neutrala och rŠttvisa. Ideologiernas
normerande verkan kan t o m skymma att empirin inte Šr jŠmlik.
Foucault anser att demokrati kan ses som ett system av konkurrerande elitgrupper. Grupper
som utger sig fšr att gagna hela samhŠllet ršner stšrst framgŒng. Vad som anses gagna samhŠllet
i stort Šr dock inte alltid byggt pŒ fakta, utan pŒ pengar, makt och marknadsfšring. Makt šver
andra Šr efterstrŠvansvŠrt.27 MŠn fšrlorar pŒ att slŠppa in kvinnor, eftersom deras relativa
makt dŠrmed skulle fšrsvagas.
Om man tror att juridik har med rŠttvisa att gšra Šr man bŒde orealistisk och sentimental. Det
Šr ekonomi som Šr viktigast. Lagen Šr ett uttryck fšr maktfšrhŒllanden och makt Šr det hšgsta
goda.28 Marilyn French anser att ÓInget annat yrke Šr tŠtare sammanfogat med maktens
expansion och den gradvisa švergŒngen till totalism Šn juridiken.Ó 29 Jurister har i alla tider
tjŠnat dem som har kunnat betala - herrar, furstar, borgare, kyrkan - och storfšretagen.30
Vad som anses vara juridiskt rŠtt och moraliskt rŠtt varierar utifrŒn den sociala, kulturella och
historiska kontexten. PŒ samma sŠtt varierar vad som anses vara manligt och kvinnligt. RŠtten
Šr ett maktmedel nŠr det gŠller att skapa, befŠsta och konstruera kšn, dŒ lagar reflekterar de
officiella normer och konstruktioner som fšr tillfŠllet rŒder i ett samhŠlle, Šven de normer och
vŠrderingar som gŠller kšn.31 ÓFšrst om den verklighet som upplevs av kvinnor och av barn
tillŒts ha Ójuridisk relevansÓ kommer juridikens kšn att fšrŠndrasÓ.32

7 Kunskap och sanning
Kunskap och sanning Šr viktiga nŠr man talar om olika hinder fšr kvinnans tillgŒng till
rŠttssystemet eftersom man mŒste ha kunskap fšr att veta vilka rŠttigheter man har och fšr att
kunna definiera vad som Šr viktigt fšr att kunna uppnŒ fšrbŠttringar genom olika ŒtgŠrder.
Sanning eller snarare vems sanning och vems verklighet som skall Œterspegla sig i rŠttssystemet
Šr ocksŒ viktig, fšr att hinder skall kunna švervinnas och ŒtgŠrder kunna infšras som utgŒr frŒn
kvinnors erfarenhet.
26

a. a. sid. 199
Gordon Colin, Power/Knowledge, 1980, sid. 125
28
French Marilyn, Bortom Makten, 1985, sid. 446
29
a. a. sid. 436
30
a. a. sid. 436
31
Nordborg Gudrun, Om Juridikens Kšn, ur Nordborg Gudrun (red), Makt och kšn, Tretton bidrag till
feministisk kunskap, Symposium, Stockholm/Stehag, 1997, hŠrefter citerad Makt och Kšn, sid. 171
32
a. a. sid. 194
27

8

Ett citat av Karin Widerberg sŠger mycket om makt och kunskap.Ó Kunskap Šr makt men
makten šver kunskapen ligger inte i de fšrtryckta gruppernas hŠnder.Ó33 Att makt och
ekonomisk makt Šr relaterade till varandra Šr ingen nyhet och genom kunskap fŒr makt effekt.
Foucault anser att ÓDet Šr inte mšjligt att utšva makt utan kunskap, det Šr omšjligt fšr
kunskap att inte genomsyra maktenÓ.34 ÓSanningen produceras genom kunskapÓ.35
Kunskap kan definieras som vetande, insikt och lŠrdom. Kunskap Šr etnocentriskt och
androcentriskt betingad. Beroende pŒ vem man Šr och var man bor Šr synen pŒ kunskap olika.
Kunskap Šr de erfarenheter som man har fšrvŠrvat utifrŒn den person, det kšn och den miljš
man kommer ifrŒn. Vi har dŠrfšr alla en nŒgot olik kunskapsuppfattning, med stšrre likheter
om vi har samma kšn, samma nationalitet och samma kulturella och historiska bakgrund. Det
Šr ocksŒ vissa gruppers kunskap som har kunnat dominera och dŠrmed bilda vŠrdebas fšr den
kunskap som anses som den rŠtta, och som dŠrmed bildar norm. I vissa fall kan man sŠga att
kunskap anvŠnds som ett vapen eller som ett sŠtt att utšva makt.
Kunskap Šr ofta fšrknippat med objektivitet. Objektivitet Šr inte bara en frŒga om metoder
utan Šven en frŒga om vilken syn man har pŒ kunskap, vad kunskap bšr vara och vad kunskap
Šr. UtifrŒn ett feministiskt perspektiv handlar objektivitet om Ó vem som fŒr tala, om vad och
om hur man kan talaÓ.36 RŠtten och fšrstŒelsen av den prŠglas liksom all vetenskap av distans
till det som studeras. Det som studeras, objektet eller det som kallas verkligheten, avskiljs frŒn
den studerande, subjektet och frŒn det som anses falla utanfšr den anvŠnda systematiken,
teorin och metodologin. Man fokuserar pŒ avskilda delar, vilket innebŠr att man dŠrmed
begrŠnsar verkligheten.37
Kvinnors erfarenheter Šr annorlunda en mŠns och dŠrfšr Šr ocksŒ kvinnors kunskap baserad pŒ
andra grunder Šn mŠns. Det uppstŒr dŠrfšr diskrepans mellan kvinnors kunskap och mŠns
kunskap, vilket innebŠr att kvinnan kommer till korta dŒ det Šr mannens kunskap och mannens
erfarenheter som ligger till grund fšr ÓobjektivÓ kunskap. €ven rŠttssystemet baseras pŒ
denna manliga ÓobjektivaÓ kunskap. Idag engagerar sig feminister i vŠstvŠrlden i kvinnlig
subjektivitet och kunskapsproduktion utifrŒn ett kšnsperspektiv. Debatten avser frŠmst hur
kšn gšres och fšrstŒs och inte sŒ mycket om vad kšn Šr. Kšn ligger inte och vŠntar pŒ att
upptŠckas, utan kšn Šr verksamt i kunskapsproduktionens alla led.38
NŠr man har kunskap om nŒgot, vet man saker om detta - man vet sanningen. Sanningen ligger
inte utanfšr makten, inte heller saknar den makt. Den Šr inte nŒgot som Šr fšrunnat en fri sjŠl,
utan sanningen Šr nŒgot i vŠrlden. Varje samhŠlle har sin regim av sanning, sin politik vad gŠller
sanning, sina mekanismer och exempel som medfšr att man kan avgšra vad som Šr sanna och
falska pŒstŒenden. Vissa procedurer anses vara mer vŠrda Šn andra nŠr det gŠller anskaffandet
av sanning, likasŒ har vissa personer mer status Šn andra nŠr det gŠller att avgšra vad som Šr
33
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sant.39 MaktfšrhŒllanden har inflytande šver vad som anses sant, och man kan inte tala om en
kamp fšr sanningen, utan om en kamp fšr sanningens status och de ekonomiska och politiska
rollerna som sanningen spelar.40 I kampen om sanningens status finns rŠttssystemet enligt
Smart, och makt tillfaller rŠttssystemet genom dess ansprŒk pŒ sanning.41
Det som inte anses vara kunskap och sant kallas tro, och denna tro har mindre vŠrde Šn
sanningen och kan ofta helt diskvalificeras. Att bestŠmma ett kunskapsomrŒde som vetenskap
Šr att sŠga att det stŒr fšr sanning, vilket medfšr att det som Šr icke-vetenskapligt inte Šr sant.
RŠtten sŠtter sig šver vissa kunskapsomrŒden som psykologi, sociologi eller sunt fšrnuft.
Juridik gŒr ut pŒ att anvŠnda en metod fšr att avgšra sanningen i en kedja av hŠndelser.42

8 Juristutbildningen
Att juristutbildningen tar upp Šven kvinnans villkor Šr av stšrtsa vikt, dŒ fšrŠndringar mŒste
bšrja dŠr fšr att fŒ genomslagskraft i rŠttssystemet. KvinnovŒldskommissionens betŠnkande
(SOU 1995:60) beskriver bl a hur olika utbildningar tar upp och bemšter frŒgan om vŒld mot
kvinnor, och šverhuvudtaget hur man inom utbildningar som lŠkarlinjen, polishšgskolan,
psykologutbildningen, juristutbildningen, socionomutbildningen och sjukskšterskeutbildningen
behandlar frŒgan om kšn. Man fann bl a att programmet fšr juristutbildningen inte tar upp
frŒgan om vŒld mot kvinnor i nŒgon stšrre utstrŠckning. Det finns vissa mšjligheter att som
fšrdjupningskurser lŠsa olika kvinnorelaterade Šmnen. Ett kšnsperspektiv saknas till stora
delar bŒde i litteraturen och hos lŠrarna.43 BetŠnkandet fšreslŒr att mŒlbeskrivningen fšr
juristutbildningen kompletteras. Vilket ocksŒ skett fr o m 1 maj 1999. Fšr att fŒ en godkŠnd
examen skall studenten ha erhŒllit insikter i samhŠllsfšrhŒllanden och familjeproblem som
pŒverkar mŠns och kvinnors livsbetingelser och i frŒgor som anknyter till fysiskt och psykiskt
vŒld.44
I Genusperspektiv i forskningen45 tas inte rŠttsvetenskap och juristutbildningen upp, nŠr man
gŒr igenom i stort sŠtt varje annan utbildning och vetenskap som beršr kvinnan, sŒsom
historia, litteraturvetenskap, statsvetenskap, medicinsk vetenskap och naturvetenskap. Fšr
mig kŠnns det mycket otillfredsstŠllande att inte rŠttsvetenskapen Šr med, sŠrskilt dŒ
genusperspektivet i stor utstrŠckning inte alls fšrekommer i juristutbildningen.
Juristyrket Šr fortfarande ett ÓmanligtÓ yrke trots att allt fler kvinnor studerar juridik. Av de
som pŒbšrjade juristlinjen 1996/97, var andelen kvinnor 54 %.46 Traditionellt har juristlinjen
haft fŒ studerande med arbetarbakgrund. 1996/97 hade 11 % av studenterna under 35 Œr
arbetarbakgrund och 47 % hade fšrŠldrar som tillhšrde de hšgre tjŠnstemŠnnen.47 Den sociala
bakgrunden Šr alltsŒ ganska skev, bara lŠkarlinjen har studenter med en liknande social
sammansŠttning. Kvantitativt har juristkŒren alltid varit mansdominerad. PŒ senare Œr har
kvinnornas andel škat och 1995 var kvinnors andel av den svenska juristkŒren 37 % av totalt
39

a. a. sid. 131 f
a. a. sid 42
41
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44
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47
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12 388 jurister.48 MŒnga kvinnlig juridikstuderande och en mansdominerad juristkŒr kan te sig
motsŠgelsefullt, men Šven om antalet kvinnliga studenter šverskrider det manliga antalet tar det
mŒnga Œr innan detta Œterspeglar sig i juristkŒren. MŒnga kvinnliga jurister har inte heller
samma mšjligheter som mŠn att gšra karriŠr och nŒ de positioner som gšr att man fŒr det
inflytande pŒ juristkŒren som behšvs fšr att fšrŠndra den, bl a beroende pŒ ansvar for barn och
familj. Enligt en finsk undersškning av Harriet Silius upplever kvinnor inom juristyrket sig
fšrst och frŠmst som jurister och tŠnker inte sŠrskilt pŒ att de Šr kvinnliga jurister. 49 Kvinnliga
advokater hamnar ofta i ett dilemma enligt Smart; skall de vara goda feminister och dŒliga
advokater eller vice versa?50
Ett škat antal kvinnor har haft effekt inom vissa omrŒden av juridiken, t ex Šr mŒnga
mŒlsŠgarbitrŠden kvinnor, men i stort sŒ har kvinnor inom de traditionella juristyrkena inte
medfšrt att kvinnans fšrutsŠttningar fšrbŠttrats i fšrhŒllande till rŠttssystemet. Kvinnliga
jurister Šr inte undantagna frŒn arbetet med att stifta straffrŠttsliga lagar, men Šr ŠndŒ till stora
delar undantagna frŒn detta arbete, dŒ det till stšrsta delen Šr medelŒlders mŠn frŒn medel och
šverklassen som bŒde bestŠmmer dagordningen fšr lagstiftandet och hur dessa lagar anvŠnds.51
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Silius Harriet, Att vara kvinna och jurist, ur Nordborg Gudrun (red), Tretton kvinnoperspektiv pŒ rŠtten,
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Del 2 Hinder och ŒtgŠrder
9 Bakgrund
Det finns en mŠngd hinder fšr att kvinnan skall ha full tillgŒng till rŠttssystemet. MŒnga av
dessa hinder Šr subtila och inte helt lŠtta att uppptŠcka. Dessa hinder Šr inte en fšljd av nŒgons
intention, utan mer en fšljd av att samhŠllet i stort Šr uppbyggt och format av och fšr mŠn.
Allt som fšrsvŒrar kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet kan ses som hinder, det kan vara allt frŒn
attityder och bemštande, till lagstiftning och fšrordningar som tillkommit utan att hŠnsyn
tagits till kvinnans behov. RŠttssystemets objektivitet och neutralitet innebŠr fšr kvinnan att
en mŠngd hinder finns inbyggda, dŒ kvinnans behov, šnskemŒl och verklighet inte funnits med
vid utformandet av rŠttssystemet. De befintliga ŒtgŠrder som finns fšr att undelŠtta tillgŒngen
till rŠttssystemet har det gemensamt att de i fšrsta hand utgŒr frŒn ett manligt behov. €ven nŠr
ŒtgŠrder infšrs fšr att i fšrsta hand underlŠtta kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet Šr det inte
sjŠlvklart att dessa ŒtgŠrder fŒr avsedd effekt, utan de kan ibland skapa ytterligare hinder fšr
kvinnan.
Det finns en internationell ršrelse som kallas, Óaccess to justiceÓ ršrelsen, vars mŒl Šr att
rŠttigheter inte skall vara ett privilegium fšr nŒgra fŒ, utan alla skall ha tillgŒng till ett
rŠttsskydd baserat pŒ jŠmlikhet, billighet och rŠttvisekrav. Denna ršrelse har enligt min mening
mycket att erbjuda kvinnor, dŒ den arbetar fšr att šverkomma mŒnga av de hinder som idag
finns fšr att fŒ tillgŒng till rŠttssystemet. DŒ vita medelklassmŠn har utformat rŠttssystemet Šr
det mŒnga grupper, dŠribland kvinnor, som pŒ ett eller annat sŠtt inte passar in och pŒ sŒ vis
kommer till korta. SŠrskilt det faktum att rŠttssystemet bygger pŒ ett jŠmbšrdigt partssystem
slŒr mot svagare grupper, dŒ de varken har de ekonomiska resurser eller den kunskap som
behšvs fšr att driva igenom sina rŠttigheter. Det faktum att kvinnan Šr en anomali i
rŠttssystemet bidrar ocksŒ till att hon hamnar i en svagare position i partssystemet.
Man kan dela upp Óaccess to justiceÓ ršrelsen i tre olika stadier. Fšrsta stadiet ršr ekonomiska
fšrutsŠttningar fšr ett jŠmlikt rŠttsskydd, t ex rŠttshjŠlpslagstiftning. Andra stadiet ršr
kollektiva, diffusa och fragmentariska intressen, t ex grupptalan och specialdomstolar som
Marknadsdomstolen. Tredje stadiet ršr alternativa konfliktlšsningsmetoder.52 De olika
stadierna i "Access to justice" ršrelsen representerar olika sorts ŒtgŠrder fšr att komma till
rŠtta med en del av de hinder som finns fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet.
DŒ kvinnan, oftare Šn mannen, har sŠmre ekonomiska fšrutsŠttningar att driva sin sak Šr
rŠttshjŠlp en ŒtgŠrd som skulle kunna erbjuda kvinnan hjŠlp. Reglerna fšr att erhŒlla rŠttshjŠlp
Šr dock sŒdana att mŒnga ŠndŒ inte fŒr den hjŠlp de behšver.
Eftersom kvinnan ofta Šr bekant med fšršvaren nŠr hon utsŠtts fšr vŒlds- eller sexualbrott kan
hon inte uppnŒ maximal offerstatus, vilket innebŠr att hon riskerar att inte bli bemštt pŒ ett
korrekt sŠtt, dŒ hon dessutom ofta saknar det inflytande hon behšver fšr att hŠvda sin rŠtt,
riskerar hon att inte fŒ en rŠttvis behandling.
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Alternativa konfliktlšsningar Šr ocksŒ ŒtgŠrder som kan vara positiva fšr kvinnor. NŠr det
gŠller t ex familjerŠttsliga Šrenden, dŠr en kompromiss kan leda till att allas intressen tas till
vara och inte bara parternas kortsiktiga lšsningar nŒs. Medling kan dock vara riskfyllt om en av
parterna Šr svagare Šn den andra och medlaren inte tar hŠnsyn till detta, sŠrskilt dŒ medlingen
inte Šr offentlig.
Grupptalan Šr ett exempel dŠr kvinnor skulle ha mycket att vinna. Detta Šr en ŒtgŠrd som
skulle ška tyngden vid, t ex diskrimineringstvister enligt jŠmstŠlldhetslagen. Fler skulle fŒ
mšjlighet att driva sin sak, och tyngden bakom det skulle ge stšrre genomslag hos
arbetsmarknaden.

10 Fšršvare och offer
10.1 Inledning
I detta kapitlet tar jag upp teorier om kvinnlig kriminalitet, kvinnlig brottslighet och kvinnan
som offer, detta fšr att ge en bakgrund till hur kvinnan bemšts av rŠttssystemet som fšršvare
och offer. Detta fšr att kunna komma in pŒ hur attityder inverkar pŒ bemštandet av kvinnor
som kommer i kontakt med rŠttsystemet och fšr att se om olika ŒtgŠrder fšr att underlŠtta
kontakten med rŠttssystemet har beaktat kvinnans behov.
10.2 Kvinnlig kriminalitet
10.2.1 Teorier om kriminalitet
NŠr man talar om kriminalitet kommer man osškt in pŒ olika fšrklaringsmodeller om varfšr
mŠnniskor blir kriminella. LikasŒ slŒs man av de faktum att det Šr fšrhŒllandevis fŒ kvinnor
som begŒr brott. Som med andra teorier finns det ingen teori som fullstŠndigt kan fšrklara
kriminalitet. Det finns olika fšrklaringar, alltifrŒn biologiska fšrklaringsmodeller till sociala
betingelser. DŒ mŠns och kvinnors livsvillkor till stora delar skiljer sig Œt, har man funnit det
nšdvŠndigt att fšrsška finna sŠrskilda teorier som fšrklarar kvinnors kriminaltet - dŒ kvinnor
begŒr andra brott, och fŠrre brott Šn mŠn. Gemensamt i de olika fšrklaringsmodellerna fšr
kvinnlig kriminalitet finns ocksŒ fšrklaringar till varfšr kvinnor inte begŒr brott i samma
utstrŠckning som mŠn. BŒde teorier om manlig och kvinnlig kriminalitet har det gemensamt att
kriminalitet Šr en avvikelse frŒn det normala, men mŠns kriminalitet anses inte som nŒgot
abnormt eller moraliskt oansvarigt om de inte begŒr grova vŒlds eller sexualbrott. Kvinnor som
begŒr brott anses dŠremot i stšrre utsrŠckning som motbjudande, vulgŠra och abnorma.
10.2.2 Teorier om kvinnlig kriminalitet
Enligt Smart Šr bŒde gamla och nyare teorier om kvinnlig kriminalitet sexistiska. Sedan slutet
pŒ 1800 - talet har man tillskrivit det ena kšnet socialt ošnskade karaktŠrsdrag som fšrutsŠtts
vara inneboende i det kšnet. Denna biologiska determinism har prŠglat studierna av orsakerna
till kvinnlig kriminalitet. Kvinnliga brottslingar anses ha varit motiverade av fundamentala
kroppsliga funktioner som, t ex menstruation och švergŒngsŒldern nŠr de har begŒtt brott.
Kvinnans biologi styr hennes intelligens, fšrmŒga, temperament och aggressioner. Biologiskt Šr
kvinnan ofšrmšgen att begŒ brott, men om sŒ ŠndŒ sker Šr det patologiskt. Biologi anses vara
det viktigaste sŠttet att fšrutsŠga beteenden, dŠrfšr bortses det i stort frŒn faktorer som klass,
kultur, status, Œlder och makt nŠr kvinnlig kriminalitet har studerats. Kvinnan ses som en

13

homogen grupp.53 Fšrst pŒ 70 - talet kom de fšrsta feministiska ansatserna till att studera
kvinnlig kriminalitet. Freda Adler och Rita Simon var tvŒ av dessa kvinnor som skapade debatt
med sina teorier om kvinnlig kriminalitet.54
10.2.3 Maktteorier
Inom det som kallas maktteorin fšrklaras kvinnors relativt lŒga delaktighet i kriminalitet,
jŠmfšrt med mŠns delaktighet, bl a med att tonŒrsflickor relativt sett har mindre makt Šn
tonŒrspojkar. En maktskillnad som bestŒr i vuxen Œlder. Den patriarkala kontrollen švervakar
och hŒller koll pŒ flickors och kvinnors beteende, vilket gšr att det Šr svŒrare fšr dem att delta i
bŒde legala och illegala aktiviteter. Kvinnors relativa sociala maktlšshet gšr att de inte sŠrskilt
ofta kommer att ha en sŒdan position att de kan begŒ allvarliga brott.55
10.2.4 Kšnsrollsteorier
NŠr kvinnan blir allt mer emanciperad sŒ tar hon efter mannen Šven vad gŠller kriminalitet.
Kriminalitet blir en frŒga om jŠmlikhet. NŠr kšnsrollerna fšrŠndras blir kvinnan allt mer som
mannen. Bl a har kvinnors škade tillgŒng till krediter och varuhus, skapat tillfŠllen dŠr
mšjligheterna fšr att begŒ brott škat.56
10.2.5 Deltagandeteorier
Eftersom kvinnan idag jŠmfšrt med tidigare deltar i samhŠllet pŒ ett helt annat sŠtt Šn tidigare
innebŠr det att hon har stšrre mšjligheter Šn tidigare att begŒ brott. SŠrskilt viktigt Šr kvinnans
škade deltagande i arbetslivet. Kšnsrollerna fšrŠndras och kvinnans attityd till arbete familj
och brottslighet ocksŒ. NŠr nya arbetsomrŒden šppnas fšr kvinnor, škar ocksŒ deras
mšjligheter att begŒ brott som Šr relaterade till arbetsplatsen. 57
10.2.6 Utstštningsteorier
Enligt den norska kriminologen Cecilie HšjgŒrd finns nyckeln till fšrstŒelsen av utvecklingen av
kvinnors brottslighet i spŠnningsfŠltet mellan kšn och klass. Kvinnor har stšrre mšjligheter
idag att delta i sociala aktiviteter utanfšr hemmet, men Šr fortfarande ansvarig fšr hemmet och
tar huvudansvaret fšr hem och barn. Med škat deltagande škar ocksŒ risken fšr utslagning.
Den škning av kvinnlig brottslighet som man kan se beror enligt HšjgŒrd pŒ att allt fler kvinnor
i samhŠllet slŒs ut.58
10.2.7 Kontrollteorier
Denna teori gŒr ut pŒ att kvinnor kontrolleras pŒ ett annat sŠtt Šn mŠn. Kontrollen av kvinnor
sker inte i fšrsta hand genom det straffrŠttsliga systemet utan det sker pŒ andra formella sŠtt,
psykiatrin Šr ett exempel pŒ social formell kontroll av kvinnor. I vŒrt samhŠlle blir kvinnor
psykiskt sjuka och mŠn blir kriminella.59 Utvidgar man kontrollen till den informella sociala
53
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kontrollen, kan man se att kvinnor frŠmst kontrolleras informellt, medan mŠn i stšrre
utstrŠckning kontrolleras formellt. Ett anstŠndigt uppfšrande Šr nŒgot som Šr viktigt fšr hur en
kvinna uppfattas av sin omgivning, bŒde i hemmet och i arbetslivet. Kvinnan utsŠtts fšr social
kontroll i alla allmŠnna miljšer. Koderna fšr kvinnors beteende Šr strŠngt reglerade.60
Kvinnan riskerar mycket mer Šn en man om hon hamnar i fŠngelse. NŠr en man sitter i fŠngelse
skšts hem och barn av hans fru eller flickvŠn och nŠr han kommer ut igen finns kvinnan och
barnen dŠr fšr att ta emot mannen. En man anses fšrsaka sina barn i mindre utstrŠckning Šn en
kvinna om han hamnar i fŠngelse. Fšr en kvinna innebŠr ett fŠngelsestraff att hon dessutom
bedšms vara en olŠmplig mor och det Šr inte sŠkert att hon har man och/eller barn kvar nŠr hon
kommer ut igen. En ensamstŒende mor som hamnar i fŠngelse kanske t o m fšrlorar sina barn,
vilket Šr ett nog sŒ starkt incitament fšr att inte begŒ brott. I vissa andra fall kan kvinnan dock
fŒ ett mildare straff med tanke pŒ barnen.61
DŒ kvinnor inte begŒr brott i samma utstrŠckning som mŠn Šr de relativt ovanliga i
rŠttssystemet och nŠr de fšrekommer Šr det ofta fšr att de begŒtt brott som, t ex snatteri.
Kvinnor dšms till lindrigare straff Šn mŠn och fŒr oftare straffrihet. Men kvinnan Šr en
anomali i rŠttssystemet och dŠrfšr svŒrare att fšrstŒ sig pŒ. Fylleri, vŒld och vissa sexuella
beteenden, upplevs som nŒgot som bŒde bryter mot ett kvinnligt beteende, sŒvŠl som mot
vissa lagar. Kvinnan dšms pŒ tvŒ plan ett juridiskt och ett socialt.62
Frances Heidensohn anser att nŠr man studerar kvinnlig kriminalitet, Šr det viktigt att man
studerar kvinnors konformitet och inte bara kvinnors avvikelse. Hon anser Óatt effekten av
mŒnga aspekter av vŒr kultur, Šr att producera konformitet hos kvinnor.Ó63 En konformitet till
bŒde sin rŠtta plats i samhŠllet och till en striktare efterlevnad av samhŠllets rŠttsliga och
moraliska regler. Varfšr kvinnor lyder och fšljer samhŠllets konventioner och fšrhŒller sig mer
konforma Šn mŠnnen Šr en frŒga som mŒste fšrsška besvaras om man skall kunna fšrstŒ varfšr
kvinnor inte begŒr sŒ mŒnga brott som mŠn. 64
Kriminologin idag Šr snŠv och arbetar med enhetliga problem och enhetliga svar, vilket enligt
min Œsikt inte Šr mšjligt, dŒ det inte finns nŒgra enhetliga problem eller svar. Enligt Carol Smart
kan Ókriminologi aldrig dekonstruera kriminalitetÓ.65 Jag hŒller med Smart, som anser att
lagbrotten bšr dekonstrueras, att sexualbrott skall lokaliseras inom den sexuella relationen,
ekonomisk brottslighet relateras till den marknadsekonomiska rationaliteten, tillgreppsbrotten
fšrstŒs i den ekonomiska sfŠren, och mŠns vŒldsbrott mŒste fšrstŒs inom ramen fšr
genusbaserade maktfšrhŒllanden.66
I vissa fall kan teorier t o m ses som hinder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttsystemet, dŒ hon
bedšms pŒ andra grunder Šn mŠn. Kopplingen till kvinnans jŠmlikhet och škad kriminalitet Šr
ocksŒ ett hinder, genom att jŠmlikhet framstŠlls som nŒgot negativt. Problemet med teorier Šr
60
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att de endast Šr teorier, och inte ser den enskilda mŠnniskan bakom brottet. Det finns ingen
teori som pŒ ett tillfredsstŠllande sŠtt fšrklarar kriminalitet, och i synnerhet inte skillnaden i
mŠns och kvinnan kriminalitet. En teori kan inte fšrklara sŒ skilda brott som mord och snatteri.
Enligt min Œsikt begŒr kvinnan fŠrre brott Šn mŠn pŒ grund av ansvar fšr barn och familj, och dŒ
hon stšts ut ur bŒde familj och samhŠlle om hon begŒr brott.
10.3 Kvinnors brottslighet
10.3.1 Bakgrund
Om man kopplar kvinnors brottsighet med de olika teorierna om kvinnors kriminalitet kan man
se att nŠr det gŠller grova brott mot person begŒs de i liten utstrŠckning av kvinnor. Detta
skulle kunna kopplas till kontrollteorin och det faktum att kvinnor fšrlorar mer Šn mŠn pŒ att
hamna i fŠngelse. Kvinnor fšrlorar i stšrre utsrŠckning Šn mŠn sin sociala status och sina
familjer.
Brott mot fšrmšgenhet begŒs i stšrre utstrŠckning av kvinnor Šn brott mot person. Detta
skulle man kunna koppla till kšnsrollsteorin och deltagandeteorin, dŒ de numera har stšrre
tillgŒng till krediter och varuhus, och har dessutom numera stšrre mšjligheter att begŒ
ekonomiska brott relaterade till sina arbetsplatser. €ven brott som fšrfalskning kan kopplas
till dessa teorier.
Kvinnor verkar ha lŠttare att begŒ brott som inte riktar sig mot person, utan begŒr i stšrre
utstrŠckning brott som drabbar fšretag, myndigheter o dyl. Straffen fšr dessa brott Šr ofta
lindrigare Šn straffen fšr brott mot person, kvinnan riskerar dŠrfšr inte fŠngelse i samma
utstrŠckning som mŠn. Och genom att inte begŒ brott med lŒnga fŠngelsestraff minskar risken
fšr att de skall fšrlora sina barn. Jag tror ocksŒ att omsorgen om andra mŠnniskor
šverhuvudtaget hindrar kvinnor frŒn att i stšrre utstrŠckning begŒ brott mot person.
DŒ de brott kvinnor begŒr oftast inte Šr av sŒdan art att de leder till fŠngelse, framstŒr mŒnga av
de olika ŒtgŠrder som finns fšr att underlŠtta brottslingens kontakt med rŠttsystemet som
hinder fšr kvinnan. Det Šr anmŠrkningsvŠrt att kriterierna fšr olika former av hjŠlp som, t ex
offentlig fšrsvarare har tillkommit i fšrsta hand fšr att tillgodose mŠns behov hjŠlp.
Kvinnors brottslighet har škat sedan 1960 - talet. …kningstakten Šr snabbare fšr kvinnor Šn fšr
mŠn. Kvinnor som lagfšrs Šr ocksŒ allt mer belastade. Typiska kvinnobrott Šr snatteri,
fšrfalskning, fšrskingring, bedrŠgeri, stšld och narkotikabrott, dŠr snatteri Šr det mest typiska
kvinnobrottet. Kvinnor dšms i mindre utstrŠckning Šn mŠn till frihetsberšvande pŒfšljder. I
stŠllet dšms kvinnor till bšter, villkorlig dom och skyddstillsyn. •talsunderlŒtelse Šr ocksŒ
vanligare fšr kvinnor Šn fšr mŠn.67
Trots en škning begŒr kvinnor betydligt fŠrre brott Šn mŠn. Jag vŠljer att anvŠnda mig av
statistik av antalet lagfšrda personer fšr att visa pŒ nŒgra olika siffror fšr att visa vilka brott
kvinnor begŒr, och fšr att visa pŒ skillnaderna mellan mŠn och kvinnors brottslighet. De
absoluta talen Šr Šven givna procentuellt, med Œtfšljande grafer fšr en lŠttare šverblick. Det
67
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finns givetvis ett mšrkertal som kan variera stort, dŒ antalet brott begŒngna och antalet
lagfšrda, inte Šr samma sak. Brotten jag visar Šr dels sŒdana som kvinnor till liten del begŒr,
som t ex sexuella švergrepp och mord, och sŒdana brott dŠr kvinnor begŒr fšrhŒllandevis mŒnga
brott som snatteri och fšrfalskning.
1995 lagfšrdes 22 691 kvinnor, (16%), mot 118 816 mŠn.68 1995 dšmdes 836 kvinnor(6%)
och 13 871 mŠn till fŠngelse.69 PŒfšljden pŒ de brott som kvinnor begŒr, t ex snatteri har inte sŒ
strŠnga pŒfšljder i straffskalan, som de brott som mŠn fšretrŠdesvis begŒr, som stšld och
misshandel.

16%
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Figur 1. Antal lagfšrda kvinnor och mŠn i procent, 1995
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Figur 2. Lagfšrda kvinnor och mŠn fšr olika typer av brott i procent, 1995

10.3.2 Brott mot person, BrB 3-7 kap.
Denna grupp av brott bestŒr bland annat av mord, drŒp, misshandel, och sexualbrott. 1 240
kvinnor (9%) och 12 485 mŠn lagfšrdes fšr brott mot person 1995. 7 kvinnor (6%) och 117
mŠn lagfšrdes fšr mord eller drŒp. 1 kvinna (1,5 promille) och 665 mŠn lagfšrdes fšr
sexualbrott. Fšr misshandel lagfšrdes 772 kvinnor (10%) och 8 036 mŠn.70 I sammanhanget
kan nŠmnas att betydligt fler mŠn Šn kvinnor misshandlas, men nŠr offret Šr en kvinna Šr hon
68
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oftast bekant med fšršvaren och misshandeln sker oftast inomhus. Om offret Šr en man, Šr han
oftast obekant med fšršvaren och misshandeln sker utomhus.
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Figur 3. Brott mot person i procent, 1995

10.3.3 Brott mot fšrmšgenhet, BrB 8-12 kap.
Till fšrmšgenhetsbrotten rŠknas bland annat snatteri, stšld, rŒn, bedrŠgeri och fšrskingring. Fšr
fšrmšgenhetsbrott lagfšrdes 1995 33 987 mŠn och 10 848 kvinnor (24%). Bland
fšrmšgenhetsbrotten Šr snatteri det brott som kvinnor oftast begŒr och dŠr de i fšrhŒllande till
andra brott Šr šverrepresenterade. MŠn snattar dock mer Šn kvinnor. 1995 lagfšrdes 7 195
kvinnor (42%) och 10 135 mŠn fšr snatteri.71
10.3.4 Brott mot allmŠnheten, BrB 13-15 kap.
Mordbrand, fšrfalskning och mened rŠknas till brott mot allmŠnheten. 748 kvinnor (32%) och
1 622 mŠn lagfšrdes fšr brott mot allmŠnheten 1995. 325 kvinnor (28%) och 845 mŠn
lagfšrdes fšr fšrfalskning, 1995.72
10.3.5 Brott mot staten, BrB 16-20 kap.
Till brott mot staten rŠknas bland annat brott mot allmŠn ordning, vŒld mot tjŠnsteman, brott
mot rikets sŠkerhet och tjŠnstefel. Fšr brott mot staten lagfšrdes 392 kvinnor (9%) och 3 899
mŠn 1995. 73
10.3.6 Brott mot švriga fšrfattningar
Till brott mot švriga fšrfattningar rŠknas, t ex brott mot trafikbrottslagen,
vŠgtrafikfšrordningar, narkotikastrafflagen, varusmugglingslagen, skattebrottslagen och
miljšskyddslagen. 1995 lagfšrdes 2 593 kvinnor (10%) och 22 522 mŠn fšr brott mot
trafikbrottslagen. Fšr brott mot narkotikastrafflagen lagfšrdes 1995, 998 kvinnor (19%) och 5
166 mŠn.74
10.4 Invandrade kvinnors brottslighet
Detta kapitel har jag med som ett exempel pŒ hur bemštande och attityder kan bidra till att
invandrande kvinnor Šr šverrepresenterade vad gŠller snatteribrott. Det faktum att man kan
applicera de olika teorierna om kvinnlig kriminalitet pŒ invandrade kvinnors brottslighet, sŒ att
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man kan bortse frŒn andra orsaker som, t ex fšrdomar och socioekonomiska faktorer Šr
orovŠckande men intressant. Teorier kan som i detta fallet vara ett hinder fšr invandrade
kvinnors tillgŒng till rŠttssystemet.
Det gŒr att koppla snatteribrottet hos invandrade kvinnor till flera av teorierna om kvinnlig
kriminalitet. Kšnsrollsteorin kan kopplas till snatteri, dŒ mŒnga invandrade kvinnor fŒr en škad
tillgŒng till varuhus och affŠrer Šn vad de hade i sina hemlŠnder. Deltagandeteorin kan ocksŒ
anvŠndas dŒ det kan vara sŒ att vissa kvinnor fŒr delta i samhŠllet i stšrre utstrŠckning i Sverige
Šn vad de varit vana vid i sitt hemland. Utstštningsteorin passar ocksŒ som fšrklaringsmodell,
dŒ mŒnga av de familjer som kommer till Sverige har fšrlorat allt, finns det kanske ingen annan
utvŠg Šn att snatta det som behšvs. Med kontrollteorin kan anvŠndas fšr att visa att kontrollen
šver kvinnan kanske minskar dŒ hon flyttar till Sverige. I Sverige Šr det kanske endast mannen
eller den nŠrmaste familjen som kontrollerar kvinnan, inte hela samhŠllet.
Fšr mig Šr det helt fel att anvŠnda nŒgon av teorierna dŒ de enligt min mening fšrdunklar det
faktum att en invandrad kvinna som snattar lšper stšrre risk att ertappas Šn en svensk kvinna,
och att en invandrad kvinna ofta har det betydligt sŠmre stŠllt Šn en svensk kvinna och kanske
kommer frŒn en fattig by utan nŒgra moderniteter och hamnar hŠr med allt vad den lyx kan
innebŠra fšr frestelser.
Situationen fšr invandrade kvinnor, mer Šn fšr invandrade mŠn, Šr att de tvingas leva pŒ bidrag
utan hopp om att nŒgonsin fŒ ett arbete. De vet att bara fšr att de Šr invandrare sŒ kommer hon
aldrig att bli helt accepterad i det svenska samhŠllet, ett samhŠlle som dessutom har mage att
krŠva att hon beter sig som en svensk nŠr hon hela tiden frŒn samma samhŠlle behandlas som
en paria.
Kvinnor stŒr fšr en stor del av brottsligheten nŠr det gŠller snatteri. De stŒr fšr en stor del av
snatteriet, och det Šr intressant att se vad det kan bero pŒ. Invandrade kvinnor (fšdda i annat
land och folkbokfšrda i Sverige) Šr šverrepresenterade i brottslighet i fšrhŒllande till svenska
kvinnor. Den undersškning som jag anvŠnder mig av hŠr Šr baserad pŒ antal anmŠlda brott.
Invandrade kvinnor Šr mer šverrepresenterade i brottslighet jŠmfšrt med svenska kvinnor, Šn
vad invandrade mŠn Šr jŠmfšrt med svenska mŠn. NŠstan all šverrepresentation hos de
invandrade kvinnorna beror pŒ deras šverrepresentation vid butikstšlder.75
En kvinna av utlŠndskt hŠrkomst iakttas lŠttare och bevakas i stšrre utstrŠckning och risken
fšr att gripas škar jŠmfšrt med en kvinna med svenskt utseende. De Šr mer pŒpassade Šn
svenska kvinnor, dŒ mŒnga kvinnor frŒn andra lŠnder, klŠr sig annorlunda och kanske har annan
hudfŠrg Šn de flesta svenskor och dŠrfšr inte smŠlter in i mŠngden.76 De invandrade kvinnorna
koncentrerar ocksŒ sin brottslighet till butiksstšlder vilket ocksŒ leder till šverrepresentation.
Fšr butiksstšlder Šr šverrepresentationen 3.5.77 Uppklaringsprocenten Šr 75% fšr
butiksstšlder, vilket gšr att mšrkertalen blir lŠgre Šn fšr andra brott och det innebŠr ocksŒ att
ett stšrre antal som begŒr butiksstšlder riskerar att gripas. Det kan se ut som om fler brott
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begŒs nŠr det gŠller butiksstšlder dŒ sŒ mŒnga grips, vilket kan jŠmfšras med cykelstšlder dŠr
uppklaringsprocenten endast Šr 2%.78
10.5 Offerstatus
10.5.1 Kvinnans offerstatus
Kvinnan kommer ofta i kontakt med det straffsrŠttsliga systemet som offer fšr vŒldsbrott och
sexualbrott, och inte som brottsfšršvare. Brottsoffer skall, enligt FN:s deklaration om
brottsoffers rŠttigheter frŒn 1985 (General Assembly res. 40/34, annex) behandlas med hŠnsyn
och respekt och skall ha rŠtt till rŠttsordningens skydd. Regeringen skall erbjuda brottsoffer
materiell, social, medicinsk och social hjŠlp, vilket Šven skall kunna fŒs frŒn andra
samhŠllsorgan. Personal som i sin yrkesutšvning kommer i kontakt med brottsoffer, t ex polis,
rŠttsvŠsende och sjukvŒrden, skall i sin utbildning lŠra sig fšrstŒ offrets behov. 79
Som offer finns vissa kriterier som avgšr offerstatus. De kvinnor som inte uppnŒr kraven fšr
att bli ett idealoffer behandlas sŠmre Šn de som lyckas bli det. SŠrskilt den bšrda som lŠggs pŒ
kvinnor som misshandlas av sina mŠn gšr att offerstatus Šr ett hinder fšr dem att fŒ den
tillgŒng pŒ rŠttvisa som de har rŠtt till. Det stŠlls allt hšgre krav pŒ hur ett brottsoffer skall
vara fšr att erhŒlla offerstatus och fšr att anses som ett offer i behov av stšd och hjŠlp. Den
norska kriminologen Nils Christie Šr en av dem som pŒpekar detta. Han tar upp hur
gŠrningsmannen skall vara, och vilka egenskaper som ett brottsoffer behšver ha fšr att erhŒlla
maximal offerstatus. Ett offer skall:
•
•
•
•
•
•

utmŠrkas av svaghet
vara ute i respektabelt Šrende nŠr angreppet sker
befinna sig pŒ en klanderfri plats
gŠrningsmannen skall vara ond och stor
gŠrningsmannen skall vara okŠnd
offret mŒste ha ett tillrŠckligt inflytande fšr att kunna hŠvda det ovanstŒende och dŠrmed
erhŒlla sin offerstatus.80

Kvinnan Šr ofta bekant med fšršvaren vilket diskvalificerar henne frŒn att erhŒlla maximal
offerstatus. Kvinnan uppfattas fortfarande som ett besvŠrligt offer, dŒ hon inte uppfyller de
stŠllda kraven pŒ ett offer, och hon bemšts ibland med omdšmen som Óhon fŒr skylla sig sjŠlvÓ
och Óvarfšr lŠmnar hon inte sin man eller samboÓ. Utšver att hon ofta Šr bekant med fšršvaren
saknar hon mŒnga gŒnger dessutom det inflytande som krŠvs fšr att hŠvda sin rŠtt.81
Offerstatus bidrar till att olika grupper/personer i samhŠllet stŠlls mot varandra och dŠr de
intar olika stark stŠllning. Man kan inte, enlig min Œsikt, dela in offer i bŠttre och sŠmre, dŒ man
pŒ sŒ sŠtt ger vissa mŠnniskor rŠtt att gšra andra till offer och man ger dessutom offer olika
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rŠttvisa. HŠr intar det annars sŒ objektiva rŠttsystemet en subjektiv hŒllning till offer, vilket
verkar vara helt i sin ordning nŠr man utgŒr frŒn ett manligt perspektiv.
10.5.2 Polis och Œklagares syn pŒ misshandlade kvinnor
Bemštande och attityder kan ses som hinder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet nŠr olika
representanter fšr detta rŠttssystem Šr bŠrare av dem. KvinnovŒldskommissionen gjorde en
intervjuundersškning tillsammans med Lunds universitet, fšr att ta reda pŒ hur polisers och
Œklagares syn pŒ vŒld mot kvinnor sŒg ut. Syftet med undersškningen var att analysera hur
polis och Œklagare resonerade kring vŒld mot kvinnor, bŒde som fšreteelse och som Šrenden.
Undersškningen presenterades i en rapport ÓMotstrŠvighet som anomali i rŠttsvŠsendetÓ. Av
studien framgŒr det att kvinnan ofta ses som en motstrŠvig person utifrŒn ett juridiskt synsŠtt,
dŒ hon ofta tar tillbaka sin anmŠlan eller inte anmŠler mannen alls. KvinnomisshandelsŠrenden
beskrivs ocksŒ som ÓfšljetongerÓ dŒ kvinnan Šndrar sina uppgifter och ofta gŒr tillbaks till
mannen. Poliser upplever kvinnomisshandelsŠrendena som tršttsamma dŒ de ofta inte leder till
nŒgot resultat. BŒde Œklagare och polis uppfattar kvinnan som blivit misshandlad, nŠstan som
en potentiell medbrottsling. Man talar om att man fŒtt ett erkŠnnande frŒn kvinnan, dŒ hon
erkŠnner att hon blivit slagen av mannen. Kvinnan kan Šven upplevas som en fiende under
huvudfšrhandlingen, dŒ hon inte riktigt gŒr att lita pŒ. NŠr kvinnan inte Šr samarbetsvillig fŒr
rŠttsmaskineriet problem. •klagare och polis menar att det inte Šr sjŠlva kvinnomisshandeln i
sig som Šr problematisk, utan vad som gšr den problematisk Šr att flera kvinnor Šr motstrŠviga
i fšrhŒllande till den rŠttsliga processen. Hade kvinnan betett sig som en ÓnormalÓ mŒlsŠgare
bšr gšra hade dessa problem kunnat undvikas. Dessa motstrŠviga kvinnor stšr arbetsrutinerna
och orsakar irritation. Vad som gšr att den misshandlade kvinnan Šr en anomali i rŠttssystemet
Šr att hon Šr en mŒlsŠgare som upptrŠder till fšrmŒn fšr den misstŠnkte.82
Medling Šr det som sŠgs vara vanligast vid ÓlŠgenhetsbrŒkÓ. Det Šr inte alltid klart att brott Šr
begŒnget och dŒ Šr medling ett sŠtt att fŒ parterna att lugna ner sig. Polisen bedšmer vilken
potential en anmŠlan har fšr att gŒ hela vŠgen i rŠttsmaskineriet, kvinnor som Šr kriminella eller
missbrukare anses som mindre serišsa mŒlsŠgare dŒ de inte uppfyller kraven pŒ Ódet oskyldiga
offretÓ. Man Šgnar inte lika mycket energi pŒ dem som man anser vara ÓolŠmpligaÓ som
mŒlsŠganden. SŠrskilt hos polisen finns det de som anvŠnder sig av en ÓofferskalaÓ, dŠr den
mest hjŠlplšsa och oskyldiga hamnar hšgst. En kvinna som misshandlas av en man som hon
har en relation med anses som tvetydig som offer just pŒ grund av den nŠra relationen. Desto
mer beroende en kvinna Šr av sin man desto hšgre offerstatus fŒr hon, dŠrfšr fŒr ofta
invandrarkvinnor hšgre offerstatus, dŒ de inte anses vara sjŠlvstŠndiga frŒn sina mŠn.83
Kvinnans berŠttelse Šr viktig fšr Œklagaren och om det inte finns nŒgon annan bevisning blir det
den avgšrande faktorn. Ju gršvre misshandel desto mer bevis finns det, dŒ synliga skador kan
dokumenteras. •klagarna upplever det lŠttare att skriva av en lindrig misshandel utifrŒn en
moralisk stŒndpunkt. Ofta vŠljer Œklagaren att driva ett Œtal Šven om kvinnan tar tillbaka sin
anmŠlan, sŠrskilt om det beror pŒ risk fšr repressalier mot kvinnan fšr att hon anmŠlt. DŒ
upplevs mannens hot mot kvinnan, som ett hot mot hela rŠttssystemet.84Vad gŠller vŒldsbrott
mot kvinnor sŒ gjordes det 1997 19 093 anmŠlningar av misshandel mot kvinnor, av dessa
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anmŠlningar var kvinnan bekant med fšršvaren i 14 629 fall, d vs i 77% av fallen. 30 kvinnor
dšdas varje Œr av mŠn de levt med. 1 692 vŒldtŠkter anmŠldes 1997, 44 480 sexuella
trakasserier och 11 471 fall av sexuella švergrepp, anmŠldes samma Œr.85
10.5.3 Stigmatisering av kvinnan som offer
Det finns ocksŒ en annan sida av offerstatusen, som feminister har fšrt fram. Stigmatiseringen
av kvinnan som offer fšr attacker frŒn mŠn, fyller en funktion av social kontroll av kvinnan,
trots att det Šr mŠn som lšper stšrst risk att utsŠttas fšr vŒldsattacker frŒn andra mŠn. MŒlet
Šr inte att skydda kvinnan i stšrre utstrŠckning, utan att upprŠtthŒlla rŠdslan och
genusstrukturen i samhŠllet. UnderdŒnighet och beroende hos kvinnan Šr mannens lšn och Šr
en skrŠmseltaktik som fungerar vŠl. Myten om kvinnliga offer hŒller kvinnan borta frŒn
offentliga platser. I stŠllet hŒller hon sig i hemmet under mannens kontroll - dŠr hon lšper
stšrst risk fšr att bli ett offer.86
10.6 Kvinnofrid
En av de stšrsta statliga utredningar som gjorts i Sverige om kvinnor och vŒld och sexuella
švergrepp, Šr, huvudbetŠnkande av KvinnovŒldskommissionen, SOU 1995:60 Kvinnofrid.
Utredningen kan i sig ses som en ŒtgŠrd fšr att underlŠtta fšrstŒelsen av kvinnans villkor nŠr
det gŠller vŒld och sexuella švergrepp. Olika fšrslag ges till ŒgŠrder fšr att fšrbŠttra och fšrstŒ
kvinnans villkor i rŠttssystemet vad gŠller vŒld och sexuella švergrepp.
KvinnovŒldskommissionens direktiv var att utifrŒn ett kvinnoperspektiv gšra en šversyn av
frŒgor som ršrde vŒld mot kvinnor och fšreslŒ ŒtgŠrder fšr att motverka sŒdant vŒld.
Perspektiv som utgŒr ifrŒn de utsatta kvinnorna hade tidigare varit eftersatt. Man beaktade
ocksŒ orsakerna till varfšr kvinnor utsŠtts fšr vŒld. 87 Man gšr en nŠstan heltŠckande
undersškning om kvinnan, vŒld och sexuella švergrepp. Teorier om vem som Šr offer och vem
som Šr fšršvare gŒs igenom, likasŒ brister i utbildning hos de yrkesgrupper som kommer i
kontakt med kvinnor som utsatts fšr vŒld, fšrslag till ny lagstiftning och andra fšrŠndringar
ges. Offerstatusen hos kvinnor som utsŠtts fšr vŒld i hemmet tas upp, polisens attityd mot
dessa kvinnor likasŒ.88 SocialtjŠnstens, kommunernas och ideella gruppers arbete med att
hjŠlpa utsatta kvinnor likasŒ. Organisationer som jobbar med utsatta kvinnor och mansgrupper
som jobbar mot vŒld finns med men det finns inte mycket som talar om hur en utsatt kvinna
skall gŒ till vŠga fšr att fŒ det stšd och den juridiska hjŠlp hon har rŠtt till. Utredningen redogšr
fšr kvinnovŒld utifrŒn nŠstan alla perspektiv, men nŠr det gŠller kvinnans tillgŒng till
rŠttssystemet saknas det bŒde kommentarer och analyser om hur den ser ut. Mycket sŠgs om
hur kvinnan blir bemštt av olika myndigheter och av rŠttssystemet, vilken hjŠlp hon kan fŒ av
olika instanser, men inte mycket sŠgs om hur hon skall lyckas komma i kontakt med dessa
instanser, hur hon skall veta var hon skall vŠnda sig och vad hon har fšr rŠttigheter. Ingenstans
ifrŒgasŠtts sjŠlva tillgŒngen pŒ rŠttvisa, i termer av tillgŒng till rŠttssystemet.
Utredningen som kvinnovŒldskommissionen gjorde kan bŒde i sig sjŠlv och i vad som
framkommer i den ses som ŒtgŠrder fšr att fšrbŠttra kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet, men
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det finns Šven en risk att man utreder och utreder och pŒ sŒ vis flyttar problemet lŠngre bort
frŒn ursprungskŠllan. Risken med utredningar Šr ocksŒ att de i fšrsta hand skall utgŒ frŒn givna
direktiv och pŒ sŒ vis styrs utredningen politiskt, vilket innebŠr att vissa problem helst skall
undvikas och att lšsningar pŒ problem kommer att ligga i linje med de politiska vŠrderingar
som rŒder.

11 Lagstiftning som reglerar kontakten med rŠttssystemet
11.1 Inledning
I detta kapitel fšljer olika former av ŒtgŠrder som stŒr till buds nŠr en person av olika
anledningar kommer i kontakt med rŠttssystemet som offer eller fšršvare, eller nŠr en person
behšver hjŠlp av rŠttssystemet fšr att fŒ sin sak pršvad. Jag gšr ingen uppdelning av straffrŠtt
och civilrŠtt.
11.2 RŠtt till offentlig fšrsvarare
Offentlig fšrsvarare Šr en ŒtgŠrd som finns fšr att underlŠtta bŒde fšr den misstŠnkta och
rŠttssystemet, men kriterierna Šr snŠva fšr att fŒ en offenlig fšrsvarare. Dettta fšr att det skulle
vara ekonomikst och praktiskt omšjligt om alla misstŠnkta skulle ha en egen offentlig
fšrsvarare. SŒ inbyggt i dessa ŒtgŠrder finns hinder fšr att minska antalet personer som anses
behšva offentlig fšrsvarare.
Om en misstŠnkt Šr anhŒllen eller hŠktad skall en offentlig fšrsvarare fšrordnas fšr den
misstŠnkte om den misstŠnkte sŒ šnskar. Det Šr domstolen som utser offentlig fšrsvarare, som
nŠstan alltid Šr en advokat. PŒ begŠran skall offentlig fšrsvarare ocksŒ utses om den misstŠnkte
Šr misstŠnkt fšr ett brott fšr vilket det Šr stadgat minst sex mŒnaders fŠngelse, RB 21:3a.
Endast om det fšreligger sŠrskilda skŠl, kan en person som Šr misstŠnkt fšr ett mindre allvarligt
brott fŒ en offentlig fšrsvarare utsedd.
De brott som kvinnor begŒr Šr oftast inte tillrŠckligt grova, fšr att en offentlig fšrsvarare skall
utses, vilket medfšr att kvinnor oftare Šn mŠn stŒr utan sŒdant stšd vid en rŠttegŒng. Behovet
har tolkats utifrŒn ett manligt perspektiv och dŠrmed har inte kvinnans behov beaktats.
Givetvis vore det en enorm kostnad om alla personer som begŒtt ett brott skulle erhŒlla en
offentlig fšrsvarare, men dagens system har inte tagit hŠnsyn till de olika villkoren fšr kvinnor
och mŠn. Om det hela tiden Šr sŒ att kvinnan stŒr utan offentlig fšrsvarare mŒste kriterierna fšr
offentlig fšrsvarare ses šver.
11.3 MŒlsŠgarbitrŠde
Som offer fšr ett brott kan man ibland ha rŠtt till mŒlsŠgandebitrŠde. MŒlsŠgarbitrŠde finns fšr
att underlŠtta och hjŠlpa sŠrskilt utsatta personer. De som utsatts fšr brott som anses sŠrskilt
rŒa och obehagliga fšr den enskilde. NŠr det gŠller sexualbrott ger detta extra trygghet och stšd.
Fšr mŒnga kvinnor kan det kŠnnas tryggt och positivt att ha ett eget ombud vid sin sida och
inte bara fšrlita sig till Œklagaren. Men fšr att erhŒlla ett mŒlsŠgarbitrŠde krŠvs att man
uppfyller vissa kriterier. Enligt 1 ¤, Lag (1988:609) om mŒlsŠgandebitrŠde, skall nŠr
fšrundersškning inletts ett sŠrskilt mŒlsŠgande bitrŠde fšrordnas om en person utsatts fšr
brott enligt 6 kap BrB (sexualbrott) om det inte anses uppenbart att mŒlsŠganden saknar behov
av sŒdant bitrŠde. Brott enligt 3 kap BrB (brott mot liv och hŠlsa) eller 4 kap BrB (brott mot
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frihet och frid) eller brott enligt 8 kap 5 ¤ BrB (rŒn) eller 8 kap 6 ¤ BrB (grovt rŒn) dŠr fŠngelse
kan fšlja, ger rŠtt till mŒlsŠgarbitrŠde. Andra brott enligt brottsbalken dŠr fŠngelse kan fšlja,
kan ge rŠtt till mŒlsŠgarbitrŠde, om det med hŠnsyn till mŒlsŠgarens personliga fšrhŒllanden och
švriga omstŠndigheter kan antas att mŒlsŠgaren har ett sŠrskilt starkt behov av ett bitrŠde.
Staten stŒr fšr kostnaderna fšr mŒlsŠgarbitrŠdet.
Enligt 3 ¤, Lag om mŒlsŠgarbitrŠde skall mŒlsŠgarbitrŠdet tillvarata mŒlsŠgarens intressen i
mŒlet och lŠmna hjŠlp och stšd Œt mŒlsŠgaren. Om inte Œklagaren fšr mŒlsŠgarens talan om
enskilt ansprŒk med anledning av brottet skall mŒlsŠgarbitrŠdet bistŒ mŒlsŠgaren med detta.
11.4 Offentligt bitrŠde
Offentligt bitrŠde kan bli aktuellt vid vissa typer av mŒl och Šrenden hos
fšrvaltningsmyndighet eller fšrvaltningsdomstol. Personer som riskerar att tvŒngsomhŠndertas
fšr vŒrd eller personer som riskerar att utvisas, kan fŒ offentligt bitrŠde. Den myndighet som
handlŠgger mŒlet eller Šrendet Šr ocksŒ den som beviljar offentligt bitrŠde.89
11.5 Tolk
Mšjlighet att erhŒlla tolk finns fšr alla som inte behŠrskar det svenska sprŒket. Enligt RB 5:6
kan tolk anlitas om part, vittne eller annan skall hšras infšr rŠtten och inte behŠrskar det
svenska sprŒket. €ven om en person Šr hšrselskadad eller talskadad kan tolk anlitas. €ven vid
rŒdgivning och annan kontakt med advokat kan tolk behšvas. Till vissa delar kan det ses som
en juridisk hjŠlp i sig. Men tolken Šr inte alls nŒgon juridiskt sakkunnig person och kan inte ge
juridiska rŒd.
11.6 Juridisk hjŠlp
AdvokatbyrŒer, juridiska byrŒer, polisstationer, domstolar, socialnŠmnder, fackfšreningar och
organisationer Šr nŒgra av de instanser som lŠmnar juridisk hjŠlp. Det stšd som samhŠllet
erbjuder Šr, bl a rŒdgivning, rŠttshjŠlp, offentlig fšrsvarare, mŒlsŠgarbitrŠde och offentligt
bitrŠde, men samhŠllets stšd Šr begrŠnsat och/eller villkorat. Genom olika indragningar och
begrŠnsningar fšrsvŒras hela tiden mšjligheten till hjŠlp, undantaget Šr mŒlsŠgarbitrŠde som har
tillkommit fšr att det har funnits ett stort behov av att stŠrka stšdet fšr personer som utsŠtts
fšr sŠrskilt obehagliga brott. Mšjligheterna till rŠttshjŠlp har fšrsvŒrats, rŠttsskyddet i
hemfšrsŠkringen skall tŠcka det som samhŠllet tidigare stod fšr. Detta innebŠr att kostnaden
lŠggs šver pŒ den enskilde.
11.7 Mšjlighet till rŒdgivning och rŒd
11.7.1 Domstolsverket
Domstolsverket ger ut en mŠngd broschyrer med tips och rŒd om hur rŠttegŒngsfšrfarandet
fungerar och vad det innebŠr att t ex vittna i domstol. Broschyrer finns, bl a pŒ domstolar och
bibliotek. De šversŠtts ocksŒ till mŒnga olika sprŒk
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11.7.2 Hos advokat
Om man har ekonomiska resurser Šr det bara att bestŠlla tid hos en advokat som man tror kan
vara den bŠsta just fšr det behov man har. Fšr mŒnga kan det oavsett ekonomiska resurser vara
ett svŒrt steg att ta, dŒ ett besšk hos en advokat inte Šr nŒgot man gšr var dag. Enligt
rŠttshjŠlpslagen 4 ¤, kan rŒdgivning lŠmnas av en advokat eller bitrŠdande jurist i en rŠttslig
angelŠgenhet i sammanlagt hšgst 2 timmar. RŒdgivning lŠmnas mot en avgift som betalas till
rŒdgivaren. Den som lŠmnar rŒdgivning fŒr sŠtta ned avgiften till hŠlften om de ekonomiska
fšrhŒllandena hos den rŠttssškande ger anledning till det. Fšr att fŒ rŠttshjŠlp Šr det
obligatoriskt med en timmes rŒdgivning.
Exempel pŒ rŒdgivningsŠrenden Šr frŒgor om samlevnad, skilsmŠssa, testamente, hyresfrŒgor
och hur man šverklagar beslut. RŒdgivning kan ges i brottmŒl om man Šr misstŠnkt fšr brott
men inte fŒr en offentlig fšrsvarare utsedd Œt sig.90
Advokatsamfundet har pŒ prov startat en fšrsšksverksamhet pŒ flera orter i Sverige, kallad
Pro Bono. Det Šr ett fšr advokater frivilligt uppdrag och innebŠr att advokater erbjuder gratis
rŒdgivning i en kvart. De ger inga konkreta lšsningar pŒ problem, utan ger rŒd om hur man skall
gŒ till vŠga och vem man skall vŠnda sig till. Detta Šr en modell som fšr advokaterna nŠrmare
mŠnniskor i behov av hjŠlp. Advokaterna fšr en mer utŒtriktad verksamhet, det kan underlŠtta
fšr den hjŠlpsškande att advokatbesšket ÓavdramatiserasÓ, nŠr man mšts pŒ ÓneutralÓ mark
som, t ex pŒ ett bibliotek eller hos konsumentrŒdgivningen.91
11.7.3 Juridisk rŒdgivning utanfšr rŠttssystemet
Det finns mšjligheter att fŒ rŒdgivning hos bl a kvinnojourer och brottsofferjourer. Mer om det
nedan under kap 14.6. NŠr det gŠller tvistemŒl finns det mšjligheter att hos vissa organisationer
erhŒlla rŒdgivning, t ex hos en fackfšrening. I vŒrdnadsfrŒgor finns familjerŠttsbyrŒn, som ger
hjŠlp och rŒd. De sociala myndigheterna erbjuder ocksŒ olika former av rŒd, stšd och hjŠlp.
Studentjuristerna, bestŒende av juridikstuderande, erbjuder studenter juridisk rŒdgivning i
enklare Šrenden som, t ex beršr hyresavtal och familjerŠtt. Det finns ocksŒ mšjligheter att fŒ
rŒd hos, t ex konsumentrŒdgivningen. MŒnga intressefšreningar erbjuder ocksŒ sina medlemmar
rŒdgivning.
Det Šr svŒrt att erhŒlla praktisk hjŠlp nŠr man inte vet var man skall vŠnda sig. Och Šven om
man vet var man skall vŠnda sig Šr det fortfarande mŒnga som inte har rŒd att gŒ till, t ex en
advokat. Att dŒ vŠnda sig till en organisation eller intressefšrening kan vara den Šnda utvŠgen,
fšr att fŒ den hjŠlp som behšvs, fšr att fŒ veta vilka rŠttigheter och mšjligheter man har.
11.8 RŠttsskydd
11.8.1 FšrsŠkringar
RŠttsskydd ger den enskilde vissa mšjligheter att driva ett tvistemŒl, men det Šr ocksŒ upp till
den enskilde att teckna en fšrsŠkring som ger denna mšjlighet. Ekonomi och kunskap om att sŒ
Šr fallet Šr nšdvŠndigt. Detta Šr hinder som fšr mŒnga kan vara nog sŒ svŒršverstigliga.
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RŠttshjŠlpen Šr subsidiŠr i fšrhŒllande till rŠttsskyddet, fšrst gŠller fšrsŠkringen och saknas
sŒdan, kan i vissa fall, om sŠrskilda skŠl fšreligger rŠttshjŠlp erhŒllas. Om det saknas
ekonomiska mšjligheter att teckna en rŠttsfšrsŠkring eller om kunskapen om att en sŒdan
behšvs saknas, kan mšjligheterna minska att fŒ hjŠlp att driva ett tvistemŒl. SjŠlvrisken Šr 20%
sŒ det kan ŠndŒ kosta en hel del fšr den enskilde. RŠttsskydd kan bara erhŒllas om en tvist har
uppkommit, inte om det gŠller juridisk hjŠlp i švrigt.
11.8.2 FšrutsŠttningar fšr att erhŒlla rŠttsskydd
Alla de stšrre fšrsŠkringsbolagen har liknande villkor fšr att erhŒlla rŠttsskydd. Jag kommer
hŠr att anvŠnda mig av de fšrsŠkringsvillkor som Folksam tillŠmpar.
RŠttsskyddet i hemfšrsŠkringen gŠller fšr privatpersoner och hŠndelser som de kan rŒka ut fšr
i privatlivet. En tvist mŒste ha uppkommit fšr att tŠckas av rŠttsskyddet. FšrsŠkringen gŠller
fšr tvister som kan pršvas av tingsrŠtt, hovrŠtt eller Hšgsta domstolen. €ven tvister som kan
pršvas av fastighetsdomstolen och vattendomstolen omfattas av rŠttsskyddet. RŠttsskyddet
gŠller inte fšr tvister som endas kan pršvas av administrativa myndigheter och domstolar som,
t ex hyresnŠmnd, lŠnsrŠtt, kammarrŠtt och regeringsrŠtt.92
Vissa sorters tvister Šr dock undantagna frŒn rŠttsskydd och tŠcks inte av fšrsŠkringen. T ex
tvister som handlŠggs som s k smŒmŒl, dŠr vŠrdet pŒ vad som yrkas ligger under ett halvt
basbelopp. Undantagna Šr Šven tvister som har med Šktenskapsskillnad eller upplšsning av
sambofšrhŒllanden att gšra, och tvister som har med fšrsŠkringstagarens arbete eller annat
fšrvŠrvsarbete att gšra. Andra tvister dŠr man inte har rŠtt till rŠttsskydd Šr de dŠr
fšrsŠkringstagaren Šr Šgare, fšrare eller brukare av motorfordon, husvagn eller bŒt.93
Man fŒr rŠttsskydd om fšrsŠkringen gŠller nŠr tvisten uppkommer och den gŠllt oavbrutet i tvŒ
Œr. Om fšrsŠkring tidigare funnits i annat bolag fŒr man tillgodorŠkna sig den. Skulle man inte
ha haft fšrsŠkringen i tvŒ Œr kan den ŠndŒ gŠlla om hŠndelsen som ligger till grund fšr ansprŒket
intrŠffat efter det att fšrsŠkringen trŠtt i kraft. LikasŒ kan man fŒ rŠttsskydd om fšrsŠkringen
inte gŠller men om den gŠllde dŒ hŠndelsen fšr ansprŒket uppkom.94
11.8.3 Spridningen av rŠttsskyddsfšrsŠkringar
I propositionen 1996/97:9 tar man upp hur spridning av rŠttsskyddsfšrsŠkringar ser ut, det
visar att man inte varit omedveten om frŒgan. Den statistik som anvŠnds i propositionen Šr
frŒn 1992 -1993. Av denna statistik framgŒr det att ca 5 % av alla hushŒll saknade
hemfšrsŠkring.95 Vissa grupper saknade i stšrre utstrŠckning Šn andra hemfšrsŠkring. 14 % av
de ensamstŒende smŒbarnsfšrŠldrarna saknade hemfšrsŠkring. 19 % av de utlŠndska
medborgarna och 22 % av de yngre barnlšsa saknade hemfšrsŠkring. Av de som Šgde sin
bostad, var det fŒ som saknade hemfšrsŠkring, men av dem som bodde i hyresrŠtt, saknade 11
% hemfšrsŠkring. Bara bland de ensamstŒende framgŒr det vilket kšn det Šr pŒ personen.
EnsamstŒende mŠn saknar i stšrre utstrŠckning Šn ensamstŒende kvinnor hemfšrsŠkring.96 Att
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ensamstŒende mŠn i stšrre utstrŠckning saknar hemfšrsŠkring kan bero pŒ att kvinnor om de
har ekonomisk mšjlighet prioriterar sŒdana saker som skyddar hem och barn.
Enligt min mening Šr det inte alls lyckat att genom fšrsŠkringar ge mšjlighet att fŒ sin sak
pršvad. FšrsŠkringsbolagen fŒr šverta en roll som tidigare legat pŒ staten. FšrsŠkringar som ett
sŠtt att fŒ tillgŒng till rŠttvisa Šr inget att efterstrŠva.
11.9 RŠttshjŠlp
11.9.1 Skillnader mellan rŠttshjŠlp och rŠttsskydd
ÓRŠttshjŠlpen Šr en social fšrmŒn finansierad av skattemedel medan rŠttsskyddet bygger pŒ ett
avtal mellan fšrsŠkringsbolaget och fšrsŠkringstagaren och finansieras av fšrsŠkringstagarna
som kollektiv.Ó97 Det finns vissa skillnader i hur de tvŒ systemen tillŠmpas, rŠttsskydd kan
endast fŒs fšr en uppkommen tvist medan rŠttshjŠlp kan ges fšr en rŠttslig angelŠgenhet. Det
gŒr inte att fŒ ett avtal upprŠttat med hjŠlp av rŠttsskyddet, men det omfattas av rŠttshjŠlp.
Men i de flesta fall kommer rŠttshjŠlp Šven att nekas nŒgon som šnskar fŒ hjŠlp med att
upprŠtta ett avtal. 98
11.9.2 FšrutsŠttningar fšr att fŒ rŠttshjŠlp
RŠttshjŠlp Šr subsidiŠr till rŠttsskydd och kommer bara ifrŒga om den rŠttssškande inte har
rŠttsskydd. Det finns ett flertal kriterier som mŒste vara uppfyllda fšr att kunna fŒ erhŒlla
rŠttshjŠlp enligt rŠttshjŠlpslagen (1996:1619). Det Šr den rŠttssškande som mŒste ansška om
rŠttshjŠlp enligt 3 ¤ rŠttshjŠlpslagen. Enligt 6 ¤ rŠttshjŠlpslagen, fŒr rŠttshjŠlp beviljas en fysisk
person, vars ekonomiska underlag inte šverstiger 210 000 kr. Med ekonomiskt underlag avses
enligt 38 ¤, den berŠknade Œrsinkomsten hos den rŠttssškande med hŠnsyn tagen till
underhŒllsskyldighet, fšrmšgenhetsfšrhŒllanden och skuldsŠttning. UnderhŒll fšr barn innebŠr
att den sškande kan dra av 15 000 kr fšr vart barn dock inte mer Šn 75 000 kr. Om
betalningsfšrmŒgan Šr vŠsentligen nedsatt eller škad pŒ grund av skuldsŠttning eller
fšrmšgenhetsinnehav eller annan omstŠndighet, skall den berŠknade inkomsten jŠmkas och
skŠligt belopp dras av eller lŠggas till.
Enligt 7 ¤ rŠttshjŠlpslagen fŒr rŠttshjŠlp beviljas om den rŠttsškande behšver juridiskt bitrŠde
utšver rŒdgivning och detta behov inte kan tillgodoses pŒ annat vis. Om hjŠlp genom offentlig
fšrsvarare eller offentligt bitrŠde kan komma ifrŒga, fŒr inte rŠttshjŠlp beviljas.
I 8 ¤ rŠttshjŠlpslagen framgŒr det ocksŒ att rŠttshjŠlp fŒr beviljas endast om angelŠgenheten Šr
av sŒdan art och betydelse, tvistemŒlets vŠrde och omstŠndigheterna i švrigt Šr sŒdana att det
Šr rimligt att staten bidrar till kostnaderna.
Om den sškande har en rŠttsskyddsfšrsŠkring eller liknande rŠttsskydd som omfattar
angelŠgenheten fŒr rŠttshjŠlp inte beviljas, enligt 9 ¤ rŠttshjŠlpslagen. Saknar den rŠttssškande
rŠttsskydd, men med hŠnsyn till sin ekonomi och fšrsŠkringsskydd i švrigt borde haft ett
sŒdant skydd, fŒr rŠttshjŠlp bara beviljas om det finns sŠrskilda skŠl med hŠnsyn till
angelŠgenhetens art och betydelse fšr den rŠttssškande.
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I 10 ¤ rŠttshjŠlpslagen tas de omrŒden upp dŠr rŠttshjŠlp inte fŒr beviljas. Bl a fŒr inte
rŠttshjŠlp beviljas fšr upprŠttande av sjŠlvdeklaration, Šktenskapsfšrord, testamente eller
gŒvohandling. Inte heller fšr bouppteckning enligt 20 kap. €B beviljas rŠttshjŠlp. Detsamma
gŠller angelŠgenheter som ršr skuldsanering, bodelning i annat fall Šn klander av bodelning och
fastighetstaxering.
Fšr att rŠttshjŠlp skall beviljas nŠr det gŠller angelŠgenheter som ršr Šktenskapsskillnad,
underhŒll till barn och angelŠgenheter som ršr tullar, skatter och avgifter, krŠvs det enligt 11 ¤
rŠttshjŠlpslagen, att sŠrskilda skŠl fšreligger.
Enligt 15 och 16 ¤¤ rŠttshjŠlpslagen betalar staten, nŠr rŠttshjŠlp har beviljats kostnaderna fšr
rŠttshjŠlpsbitrŠde fšr hšgst 100 timmar. Staten stŒr Šven fšr kostnader fšr bevisning vid allmŠn
domstol, AD och Marknadsdomstolen.
11.9.3 Begreppen borde och sŠrskilda skŠl
Enligt 9 ¤ i rŠttshjŠlpslagen framgŒr det att den som saknar rŠttsskyddsfšrsŠkring, men som
med hŠnsyn till sitt švriga fšrsŠkringsskydd och personliga och ekonomiska fšrhŒllanden i
švrigt borde haft en rŠttsskyddsfšrsŠkring, inte skall fŒ rŠttshjŠlp.
Borde - regeln som rŠttshjŠlps utredningen lade fram i SOU 1995:81, fick mycket kritik och
flera remissinstanser var negativa till den, bl a JUSEK, Konsumentverket, Advokatsamfundet
och LO. De ansŒg att en borde - regel skulle kunna innebŠra att mŒnga skulle bli utan rŠttshjŠlp
och att grŠnsdragningsproblem skulle uppstŒ.99
Regeringen var medveten om att mŒnga saknar rŠttsskyddsfšrsŠkringar och att dessa svagare
grupper mŒste tas hŠnsyn till. DŠrfšr ansŒg man att mŠnniskor som lever under sŒdana
omstŠndigheter att de inte har rŒd att fšrsŠkra sig, Šven fortsŠttningsvis bšr fŒ rŠttshjŠlp.
Exempel pŒ sŒdana personer som stŒr utan rŠttsskydd, men som bšr fŒ rŠttshjŠlp Šr, bl a de
som saknar hem, t ex de som vistas pŒ anstalt, sjukhus eller utomlands, Šven personer som
nyss flyttat hemifrŒn, personer med sprŒkproblem, smŒ ekonomiska resurser och andra sociala
problem hšr till dem som bšr ha rŠtt till rŠttshjŠlp om de inte har rŒd att teckna
rŠttsskyddsfšrsŠkring. HŠr sŠger regeringen ocksŒ att ÓSjŠlvfallet kan det aldrig bli frŒga om att
neka rŠttshjŠlp till den som avstŒtt frŒn fšrsŠkring fšr att fŒ rŒd med mat och klŠder till sig
sjŠlv eller sina barn.Ó100 Regeringen fick ocksŒ igenom att det skulle framgŒ av lagen, att
ekonomiska och personliga omstŠndigheter i švrigt skall beaktas nŠr borde - regeln iakttas.
Man kan enligt regeringen inte anse att de ovan nŠmnda grupperna borde vara fšrsŠkrade.
Regeln syftar till att fŒ mŠnniskor att inte fšrŠndra sitt fšrsŠkrings beteende, inte till att stŠnga
ute mŠnniskor.101
NŠr det gŠller sŠrskilda skŠl lade betŠnkandet, SOU 1995:81 fram ett fšrslag pŒ synnerliga skŠl,
vilket regeringen och flera remissinstanser som, t ex AD, StockholmstingsrŠtt och
KammarrŠtten i Gšteborg tyckte var vŠl snŠvt. IstŠllet ansŒg de att sŠrskilda skŠl borde rŠcka
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fšr rŠttshjŠlp skall kunna beviljas. DŒ de som inte har rŒd att teckna en rŠttsskyddsfšrsŠkring
bšr fŒ rŠttshjŠlp, finns sŠrskilda skŠl regeln mer med som en utvŠg om det skulle uppstŒ fall
dŠr det skulle anses stštande att inte ge rŠttshjŠlp. Ett exempel pŒ detta Šr om en Œklagare inte
kan bistŒ ett brottsoffer och mŒlsŠgarbitrŠde inte beviljas, dŒ kan det finnas mšjligheter fšr
staten att ge rŠttshjŠlp. LikasŒ tvister nŠr barn Šr inblandade.102 Det verkar som regeringen hŠr
mer har sin ÓimageÓ i Œtanke Šn mŠnniskors vŠlbefinnande.
11.9.4 Konsekvenser fšr den enskilda
Fšrarbetena till ny rŠttshjŠlpslag ger intrycket av att alla som inte har rŒd att teckna en
rŠttsskyddsfšrsŠkring tŠcks in av lagen. Det finns dock fortfarande svŒra
grŠnsdragningsproblem, som t ex nŠr en ekonomisk situation skall anses vara sŒdan att den
innebŠr att det kan anses fšrsvarligt att nŒgon rŠttsskyddsfšrsŠkring inte har tecknats? NŠr
anses nŒgot som stštande, och vems kriterier skall vara avgšrande, rŠttens eller allmŠnhetens?
DŒ villkoren fšr rŠttshjŠlp oavsett vilken ekonomisk situation man Šr i gšr det svŒrt att fŒ hjŠlp
i alla fall, kommer mŒnga att falla pŒ den sidan som har Ófel ŠrendeÓ NŠr en kvinna behšver dra,
t ex en vŒrdnadstvist infšr rŠtten kan hon inte det om hon inte har rŒd till det. RŠttshjŠlpen
tŠcker oftast inte den sortens Šrende och fšrsŠkringen kanske inte heller gšr det. Kommer
kvinnan i fortsŠttningen att vara tvungen att ÓfšrloraÓ fšr att hon inte har rŒd att fŒ sin sak
pršvad. Detta Šr ett problem som bara blir stšrre och stšrre. Medling och andra ŒtgŠrder
passar kanske ibland vid familjetvister, men om kvinnan t ex blivit utsatt fšr švergrepp av sin
man, Šr hon kanske inte tillrŠckligt psykiskt stabil fšr att klara av en eventuell medling.
NŠr kostnaderna fšr att driva process stiger blir desto fŠrre mŠnniskor hjŠlpta. En stšrre del av
befolkningen Šr inte berŠttigade till rŠttshjŠlp. De flesta som inte Šr berŠttigade till rŠttshjŠlp
kan inte sjŠlva bekosta den hjŠlp de behšver. Fšr en enskild part innebŠr de hšga kostnaderna
fšr en process att parten fšrlorar sin rŠtt till rŠttvisa.103 Man skall dessutom fšr att fŒ
rŠttshjŠlp veta att man har rŠtt till det och sjŠlv vara aktiv och uppsškande. Inte alla mŠnniskor
klarar av det. Det Šr en rŠttighet som krŠver en aktiv handling och det krŠvs att det
šverhuvudtaget Šr en sak som man kan processa om.
BegrŠnsad hjŠlp finns som tidigare nŠmnts att fŒ frŒn, bl a ideella organisationer, kommuner,
fack och konsument rŒdgivningen. TillgŠngligheten Šr ojŠmn och pŒverkas av brist pŒ resurser.
Den hšga kostnaden fšr att fŒ hjŠlp att driva en process har medfšrt att ett škat antal personer
driver sina egna processer. Vilket i sin tur skapar problem bŒde fšr dem sjŠlva och rŠtten.
SŠrskilt i de hšgre instanserna, dŠr rŠttegŒngen inte alls Šr anpassad fšr att drivas utan
ombud.104
11.9.5 En undersškning om tillgŠngligheten till rŠttshjŠlp
RŠttssociologen Thomas Mathiesen tar i sin bok ÓRŠtten och samhŠlletÓ upp resultaten frŒn en
rŠttshjŠlpsundersškning som utfšrdes i Norge, av Eskeland och Finne 1971,
ÓRettshjelpsunders¿kelsen 1971Ó. Jag har inte hittat nŒgon annan undersškning Šn denna som
tar upp tillgŠngligheten till rŠttshjŠlp, sŒ dŠrfšr vŠljer jag att anvŠnda denna undersškning trots
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att det Šr en andrahandskŠlla, dŒ jag anser att innehŒllet av undersškningen Šr mycket
intressant. Jag har fšrgŠves fšrsškt att finna undersškningen i original men inte lyckats. I
denna undersškning tittade man pŒ hur mŠnniskors benŠgenhet att anvŠnda sig av rŠttshjŠlp
sŒg ut om de sjŠlva fick ta kontakt med en rŠttshjŠlpsbyrŒ eller om de blev uppsškta av
personal frŒn en rŠttshjŠlpsbyrŒ. TvŒ grupper utsŒgs, den ena bestod av mŠnniskor i tre
hyreshus i en statsdel i Oslo som var dŒligt underhŒllna. De boende var arbetare och mŒnga var
socialbidragstagare. Per brev informerades hushŒllen om undersškningen och om att de skulle
fŒ besšk fšr att fŒ hjŠlp med att lšsa sina problem av juridiskt art. Den andra gruppen bestod
ocksŒ av mŠnniskor boende i tre hyreshus i samma omrŒde med liknande social struktur som
den fšrsta gruppen. Per brev informerades dessa hushŒll om att de var vŠlkomna att uppsška
ett rŠttshjŠlpskontor. Den fšrsta gruppen som fick hembesšk fick aktiv hjŠlp att hitta problem
och hjŠlp med att lšsa dem juridiskt. MŒnga var helt okunniga om de rŠttigheter som de
faktiskt hade och om de visste att de hade rŠtt visste de inte hur de skulle gŒ till vŠga fšr att fŒ
rŠtt. Av 91 hushŒll fick man fram 230 problem. Problem som gŠllde allt frŒn bostaden, skatter
och bidrag. 20 av 22 fall till skattemyndigheten slutade med en positiv utgŒng, Šven
ansškningar av olika bidrag gav resultat, 48 av 70 sŒdana ansškningar gav positivt resultat. I
den andra gruppen, som blivit ombedd att uppsška rŠttshjŠlpskontoret, blev resultatet
nedslŒende, endast 4 personer kom dit. Resultatet frŒn undersškningen kan sŠgas vara att fšr
att mŠnniskors problem skall blottlŠggas krŠvs det en intensiv jakt fšr att finna dem. Det
framgŒr att den traditionella rŠttshjŠlpens och advokatarbetet inte nŒr ut till de som Šr i stort
behov av hjŠlp. Advokater framstŒr ofta som frŠmmande och inte tillhšrande den miljš som
den hjŠlpbehšvande tillhšr, vilket verkar avskrŠckande.105
Enligt min Œsikt visar denna undersškning att oavsettt vilka ŒtgŠrder som finns fšr att
underlŠtta och hjŠlpa mŠnniskor, Šr bristen pŒ kunskap om bŒde ŒtgŠrder som kan komma i
frŒga och vilka rŠttigheter som ger rŠtt till ŒtgŠrder stora hinder fšr att mŠnniskor skall fŒ den
tillgŒng till rŠttssystemet och den rŠttvisa de har rŠtt till. Traditionellt juristarbete Šr inte byggt
pŒ uppsškande verksamhet, utan tvŠrtom - den hjŠlpsškande skall ta kontakt med jurister.
Resultatet blir att de med kunskap och pengar, d v s de med makt, har betydligt stšrre
mšjligheter att fŒ sin sak pršvad Šn de som kanske behšver ha sin sak pršvad.

12 JŠmstŠlldhetslagen
12.1 Lagens ŠndamŒl
JŠmstŠlldhetslagen Šr en form av av skyddslagstiftning som anvŠnds fšr att fšrsška fšrbŠttra
kvinnans villkor pŒ arbetsmarknaden. JŠmstŠlldhetslagen Šr en lag som fšr mŒnga kvinnor ses
som ett viktigt framsteg fšr kvinnorna. Kanske har den ocksŒ ett stšrre vŠrde som symbol Šn
som en faktiskt fungerande lagstiftning fšr att fšrbŠttra kvinnors villkor pŒ arbetsmarknaden.
Det framgŒr av mŒlparagrafen 1 ¤, att jŠmstŠlldhetslagen frŠmst skall syfta till att fšrbŠttra
kvinnors villkor i arbetslivet. Trots att jŠmstŠlldhetslagen Šr kšnsneutral, sŒ definierar man
kvinnan som den svaga parten, dŠrmed hamnar kvinnan i underlŠge med en gŒng. Det Šr en
lagstiftning som anvŠnds sparsamt och dŠr den vanligaste utgŒngen Šr Ótalan avslŒsÓ106
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Enligt Eva-Maria Svensson finns det tvŒ typer av skyddslagstiftning. En form av
skyddslagstiftning Šr, t ex nŠr en konsument skyddas gentemot en starkare part. Den starka
parten Šr i detta fallet nŠrvarande. Skyddslagstiftningen finns hŠr till fšr att fšrŠndra
styrkefšrhŒllandet mellan parterna. Den svagare parten ges genom rŠttsliga medel mšjlighet att
hŠvda sin rŠtt. Medan den starkare parten ŒlŠggs skyldigheter som minskar dennes makt. En
annan form av skyddslagstiftning som inte i nŒgon stšrre utstrŠckning fšrŠndrar parternas
relation och dŠr relationen dessutom inte Šr synlig, Šr diskrimineringsfšrbud. HŠr skyddas
individen genom att det Šr fšrbjudet att diskriminera. Det finns diskrimineringsfšrbud som
fšrbjuder diskriminering av en person pŒ grund av bland annat, kšn, ras och trosbekŠnnelse.
NŠr det gŠller kšn fŒr det finnas positiv sŠrbehandling bŒde fšr mŠn och kvinnor.107 Sedan 1
maj 1999 gŠller diskrimineringsfšrbud pŒ arbetsplatsen Šven handikapp och sexuell lŠggning.
Skyddslagstiftning som utformas som diskrimineringsfšrbud, har till uppgift att skydda eller
stŠrka grupper av individer eller en enskild individ, som av rŠtten anses vara svaga,
diskriminerade, underordnade och i behov av skydd. SŒdan skyddslagstiftning har enligt
Svensson inte till uppgift att fšrŠndra positionerna mellan parterna. Kšnsneutralitet
upprŠtthŒlls formellt i skyddslagstiftning, vilket framstŒr som paradoxalt nŠr det just Šr kšn
som skall skyddas frŒn diskriminering. JŠmstŠlldhetslagen definierar kvinnan som underordnad
och svag i arbetslivet. I 1 ¤ stŒr det att lagen siktar till att fšrbŠttra frŠmst kvinnornas villkor i
arbetslivet.108
12.2 JŠmstŠlldhetslagens uppbyggnad
ÓJŠmstŠlldhetslagen bygger,É.. pŒ jŠmfšrelser mellan tvŒ storheter - de tvŒ kšnen - men i
avsikt att de ska behandlas lika, inte olika.Ó109 • ena sidan skall man bortse frŒn en
hierarkisering av dikotomierna, och Œ andra sidan Šr det de normer som gŠller fšr anstŠllning,
arbetsorganisation och lšnesŠttning som lagen utgŒr ifrŒn i sin likabehandling. Detta trots att
normerna vuxit fram i ett av mŠn skapat fšrvŠrvsliv, fšr och av mŠn. Ett fšrvŠrvsliv som
prŠglats av hierarkisering och sexualisering.110
Fšrbudet mot indirekt kšnsdiskriminering Šr enligt Anita Dahlberg mŠrkligt, nŠr man kan se
kvinnans generellt sŠmre villkor pŒ arbetsmarknaden, som indirekt diskriminering. Den svenska
jŠmstŠlldhetslagens diskrimineringsfšrbud accepterar bara jŠmfšrelser pŒ individuell nivŒ inte
pŒ en generell nivŒ. Det krŠvs att en jŠmfšrelse gšrs mellan en manlig och en kvinnlig anstŠlld,
utom vid omplacering och uppsŠgning, dŠr det inte krŠvs en jŠmfšrelse med en person av det
motsatta kšnet. ÓFšrbud mot indirekt diskriminering ska skydda och tillgodose en person vars
fšrhŒllande inte fšljer de dominerande normer som utvecklats fšr heltidsarbetande mŠn.Ó111
Indirekt diskriminering Šr nŠr en kvinna Ómissgynnas fšr att hennes fšrhŒllanden Šr typiska fšr
kvinnorÓ,112 Exempel pŒ indirekt diskriminering Šr nŠr en gravid kvinna fšrbigŒs vid
anstŠllning, eller nŠr hon som deltidsarbetande inte fŒr de fšrmŒner som heltidsarbetande har.
Det typiska fšr kvinnor anses som atypiskt och accepteras endast nŠr det uppgŒr och
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fšrŠndras till det typiska, det typiska fšr mŠn.113 Indirekt diskriminering Šr enligt Anita
Dahlberg en lokution som kan ses som ett ÓerkŠnnande av att rŠtten bygger pŒ att rŠttigheter
utvecklats ur och pŒ mŠns villkorÓ.114 ArbetsrŠtten har i fšrsta hand utvecklats civilrŠttsligt,
utvecklad som en sjŠlvfšrvaltningsform mellan arbetstagare och arbetsgivare som de tvŒ
parterna. DŠr en heltidsarbetande man inom tillverkningsindustrin varit normen fšr
arbetstagarparten. Modeller har utvecklats mellan parterna fšr beslut, konfliktlšsningar och
inflytande. Med lagstiftning som sedan 70 - talet vŠxt fram har kollektivavtalen och samarbetet
fšrstŠrkts och skyddats.115
Ett offentligrŠttslig regelverk har kommit till fšr att skydda den anstŠllde som den svagare
parten, t ex arbetsmiljšlagen och jŠmstŠlldhetslagen. I avtal och fšrhandlingar Œterfinns en
ganska enhetlig grupp med arbetstagare som till švervŠgande del Šr icke utlŠndska,
heltidsarbetande mŠn som har en ganska hšg status.116
ArbetsrŠtten Šr bekšnad, dŒ bŒde lagstiftning och kollektivavtal utformats av och fšr mŠn. Den
offentligrŠttsliga lagstiftningen har utvecklats pŒ en nŒgot mer kšnsdifferensierad politisk
arena. Enligt Dahlberg kan man se ÓarbetsrŠtt och offentlig rŠtt som en dikotomi, bekšnad och
hierarkiskÓ.117 Denna dikotomi kan anvŠndas fšr att fšrklara varfšr jŠmstŠlldhetsavtal Šr dŒliga
och varfšr det finns ett motstŒnd mot att anvŠnda arbetsmiljšlagen vid diskriminering pŒ
arbetsplatserna, nŒgot som enligt Dahlberg kunde ha gjorts lŒngt innan tillkomsten av
jŠmstŠlldhetslagen. Oviljan att se sexuella trakasserier som en form av kšnsdiskriminering och
den defensiva praxis som utvecklats vid anvŠndandet av jŠmstŠlldhetslagen, kan fšrklaras
utifrŒn dikotomin mellan arbetsrŠtt och offentlig rŠtt. 118
12.3 Positiv sŠrbehandling
JŠmstŠlldhetslagen och positiv sŠrbehandling uppfattas bŒde av allmŠnheten och bland jurister
som en fšrdel fšr kvinnan, som ger kvinnan fšrmŒner framfšr mannen. FŒr en kvinna jobbet
framstŠlls det som om mannen inte fick jobbet fšr att han hade fel kšn. Det framstŠlls som en
negativ sŠrbehandling av mannen nŠr kvinnan ges positiv sŠrbehandling, nŠr det egentligen
handlar om att kompensera kvinnan fšr att mannen redan Œtnjuter positiv sŠrbehandling pŒ
grund av att han Šr man. MŠnnens positiva sŠrbehandling fšr att de Šr mŠn osynliggšrs dŠrmed.
Den positiva sŠrbehandling som inte Šr rŠttsligt reglerad Šr ett problem, dŒ kriterier som Œlder,
kontaktnŠt och kšn, inte Šr en del av den rŠttsliga erfarenheten som Šr utgŒngspunkten fšr den
positiva sŠrbehandling som Šr rŠttsligt reglerad. Om det varit synligt hade ordvalet
kompensatoriska ŒtgŠrder fšr en ofta fšrekommande faktisk sŠrbehandling passat bŠttre, enligt
Eva-Maria Svenson, som Šven frŒgar sig om det sŠtt som valts fšr att uppnŒ jŠmstŠlldhet Šr
effektivt.119
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13 SocialtjŠnsten
Kommunerna har pŒ papperet mycket att erbjuda sina invŒnare. NŠr en person eller en grupp
med mŠnniskor har det svŒrt, finns det mŒnga mšjligheter fšr kommunerna att ge hjŠlp och
stšd. Fšr mŒnga mŠnniskor Šr socialtjŠnsten en garanti att det finns en yttersta utvŠg, dŠr hjŠlp
kan fŒs. Enligt socialtjŠnstlagen har kommunerna ett ansvar fšr sina medborgare, men
socialtjŠnstlagen Šr bara en mŒlinriktad ramlag. Vissa angivelser finns som kommunerna mŒste
uppfylla. SocialtjŠnsten kan erbjuda kvinnan en mŠngd olika ŒtgŠrder nŠr hon Šr i behov av
stšd och hjŠlp. AlltifrŒn ekonomisk och praktisk hjŠlp till rŒdgivning. Vad som troligtvis
hindrar mŒnga kvinnor Šr rŠdslan och skammen att vŠnda sig till en sŒdan instans - rŠdslan att
bli av med barnen, och skammen šver att det blir kŠnt att hon, t ex blir slagen. Att hamna i
register och journaler Šr ocksŒ avskrŠckande. De ŒtgŠrder som socialtjŠnsten kan erbjuda Šr ofta
inte heller allmŠnt kŠnda. Om man inte tidigare har varit i kontakt med myndigheter drar mŒnga
sig fšr att vid, t ex misshandel sška deras hjŠlp.
SocialtjŠnstlagens 2 ¤, 3 ¤, 5 ¤ och 8 ¤ Šr exempel pŒ paragrafer som tŠcker in stšd, rŒdgivning
och annan hjŠlp som grupper och individer kan behšva. Detta Šr mŒlsŠttningar som Šr beroende
av det ekonomiska lŠget i kommunen.
Enligt socialtjŠnstens bistŒndsparagraf 6 ¤, 6 b ¤ och 6 g ¤, kan en kvinna som varit eller Šr
utsatt fšr vŒld ha rŠtt till bistŒnd. Det kan gŠlla skyddat boende, rŒdgivande och stšdjande
samtal. Men det kan ocksŒ vara att fŒ hjŠlp med att fšrmedla kontakter till myndigheter och
frivilliga organisationer som, t ex kvinnojouren. Stšd vid kontakt med polismyndigheten och
med rŠttsvŠsendet kan erbjudas av socialtjŠnsten. Ny bostad Šr ocksŒ nŒgot som socialtjŠnsten
kan bistŒ kvinnan med.120 Misshandlade kvinnor som inte har varit i kontakt med
socialtjŠnsten tidigare kŠnner inte till att de har rŠtt till hjŠlp av samhŠllet, att socialtjŠnsten Šr
skyldig att bistŒ med stšd och hjŠlp av olika slag. AllmŠnhetens kunskap om och fšrtroende
fšr socialtjŠnsten ligger pŒ en lŒg nivŒ. Den grupp kvinnor som socialtjŠnsten mšter Šr de som
redan tidigare pŒ grund av, t ex missbruk eller ekonomiska problem varit i kontakt med
socialtjŠnsten.121
Kommunerna mŒste vara tillgŠngliga fšr att bistŒ kvinnor som utsatts fšr vŒld. Socialjouren
fungerar olika i landet beroende pŒ hur kommunen ser ut. Det Šr stora skillnader mellan de
olika kommunerna nŠr det gŠller att tillhandahŒlla social jour. En femtedel av alla kommuner har
ingen beredskap under jourtid, d v s under kvŠllar och helger dŒ mŒnga kvinnor utsŠtts fšr
švergrepp i hemmet.122
Sedan 1950 - talet har familjerŒdgivning bedrivits i Sverige, med inriktning pŒ par som bor
tillsammans och har barn. FamiljerŒdgivning syftar till att paret skall fŒ hjŠlp att lšsa
konflikter, kriser och problem som de har i sin relation, fšr att de skall kunna fortsŠtta leva
tillsammans. Vid separation skall familjeterapin leda till att underlŠtta konsekvenserna av
separationen, sŠrskilt med tanke pŒ barnen.123
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Enligt 12 a ¤, har primŠrkommunerna en lagstadgad skyldighet att erbjuda familjerŒdgivning till
dem som begŠr det. PrimŠrkommunen kan antingen tillhandahŒlla familjerŒdgivningen sjŠlv eller
genom att teckna avtal med andra familjerŒdgivare knyta dem till sin verksamhet.
Samarbetssamtal kan man sjŠlv begŠra att fŒ Šven om tvisten inte gŒtt till domstol. €ven
tingsrŠtten kan anse att parterna i en vŒrdnadstvist bšr lšsa sina problem med hjŠlp av
samarbetssamtal. Om samtalen leder till att parterna kommer fram till en lšsning, sŒ att en
vŒrdnads utredning inte behšvs, meddelas detta till tingsrŠtten.124
Beroende pŒ resurser finns det en hel del ŒtgŠrder att tillgŒ hos socialtjŠnsten, men det stšrsta
hindret som jag ser det fšr att dessa ŒgŠrder skall fŒ šnskad effekt Šr det faktum att de inte Šr
allmŠnt kŠnda och det negativa "rykte" som myndigheter har. Man Šr rŠdd att de skall lŠgga sig
i privatlivet.

14 Alternativa ŒtgŠrder
14.1 Definition av alternativa konfliktlšsningsmetoder
Det finns en hel del alternativa fšrslag och konkreta ŒtgŠrder fšr att komma till rŠtta med en del
av de hinder kvinnan stŒr infšr nŠr hon behšver rŠttssystemet. Dessa alternativa ŒtgŠrder
fungerar bŒde inom och utom rŠttssystemets jurisdiktion. Gemensamt fšr dessa ŒtgŠrder Šr att
de i stšrre utstrŠckning utgŒr frŒn kvinnans behov, dŒ de i stšrre utstrŠckning syftar till att nŒ
en tillfredstŠllande lšsning Šn att se till att en part skall vinna och dessutom fšrsšker de
utŠjmna skillnaderna mellan olika starka parter.
Genom alternativa konfliktlšsningsmetoder erbjuds en annan form av lšsningar pŒ konflikter
Šn de traditionella, vilket kan ge ytterligare mšjligheter att lšsa problem pŒ ett smidigare sŠtt Šn
genom rŠttegŒng. Alternativa konfliktlšsningsmetoder kan definieras som - metoder fšr att lšsa
frŒgor som kan avgšras av en normal rŠttslig process, utan att anvŠnda sig av den vanliga
rŠttsliga processen. HŠr inkluderas medling och andra icke bindande fšrfaranden. Processande
och skiljedom ingŒr inte. Enklare uttryckt - konfliktlšsning utan tvŒng. Alternativa
konfliktlšsningsmetoder anses ofta vara sŒdana som anvŠnds utanfšr rŠttssystemet och dŠr
rŠtten saknar jurisdiktion.125 Men i mŒnga fall inbegrips Šven ett antal olika metoder till
konfliktlšsning som, t ex skiljedom och ombudsmŠn nŠr man talar om alternativa
konfliktlšsningsmetoder. Allt utom den ÓvanligaÓ processen.
14.2 PartsfšrhŒllande
Fšr att rŠttegŒngssystemet skall fungera smidigt oavsett om det gŠller brottmŒl eller civilmŒl, Šr
grundtanken att alla parter Šr representerade av en juridiskt bevandrad person. Och inte sjŠlva
lŠgger sig i.126
RŠttssystemet bygger pŒ falska premisser enligt Marilyn French, dŒ den rŠttsliga doktrinen
anser att partsfšrhŒllanden leder till rŠttvisa och att konflikter mellan tvŒ parter endast beršr
tvŒ parter. Endast nŠr tvŒ parter Šr jŠmstŠllda kan ett partsfšrhŒllande gynna rŠttvisa och
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jŠmstŠlldhet. Partssystemet visar sig sŠrskilt inom straffrŠtten vara orŠttvist. French ser det
som ett spel som man kan vinna eller fšrlora, dŠr det goda vinner eftersom segraren bestŠmmer
vad som Šr gott. Hon gšr en jŠmfšrelse med de vattenprover som man utsatte misstŠnkta hŠxor
fšr fšrr i tiden. Ett mirakulšst ingripande behšvs fšr att bevisa att den Œtalade Šr oskyldig. De
rika, med bŒde pengar och jurister lšper mindre risk fšr att Œtalas, och skulle de Œtalas, lšper de
mindre risk fšr att dšmas, Šn den obemedlade.127
Enligt Eva-Maria Svensson fšrestŠller vi oss att rŠtten bestŒr av fria jŠmlika personer som
ingŒr avtal med varandra och passar dŠrfšr endast in pŒ sŒdana fšrhŒllanden. Relationer som
inte Šr av ett sŒdant slag tycks inte lŠmpa sig fšr rŠtten. FšrestŠllningen verkar normerande och
fšrhindrar att det ojŠmlika maktfšrhŒllandet mellan mŠn och kvinnor beaktas. Flera forskare
framstŠller idag Šktenskapet som ett avtal, vilket ger kvinnor tvŒ fšrdelar; en vetenskaplig
referensram som synliggšra och problematiserar makt- och arbetsfšrdelningen i Šktenskapet
och genom att rŠttsligt framstŠlla Šktenskapet som ett avtal kan man pŒverka attityder och det
gŒr att anvŠnda rŠtten fšr att utjŠmna maktrelationerna mellan parterna.128
Metoder att lšsa olika tvister utanfšr domstolen kan ha mŒnga fšrdelar det Šr inte alltid som
ett Šrende Šr sŒ enkelt att det finns en sida som har rŠtt och en sida som har fel. En domstol
mŒste alltid dšma, det gŒr inte att ge lite rŠtt till bŒda parter i samma frŒga. MŒnga omrŒden
som kan regleras rŠttsligt passar egentligen dŒligt in rŠttssystemet. Konflikter mellan, t ex
affŠrsbekanta, grannar och familjemedlemmar, borde kanske inte lšsas i rŠtten utan pŒ andra
sŠtt. Den formella strukturen hos lagar och rŠtten, Šr inte anpassad att skapa lŒngsiktiga
lšsningar som parterna kan leva med fšr lŒng tid framŒt.129
14.3 Medling
Medling Šr en konfliktlšsnings process som innebŠr att en neutral medlare hjŠlper parterna att
nŒ en gemensam lšsning. Den har ingen rŠttskraft. Fšretag anvŠnder sig gŠrna av skiljedomar
och andra uppgšrelser dŒ de har rŒd att betala och dŒ de kan hŒlla innehŒllet i uppgšrelsen
hemligt. Alternativa konfliktlšsningar anvŠnds inte ofta vid civila processer dŒ de inte
berŠttigar till rŠttsskydd eller rŠttshjŠlp. TillgŒng till rŠttvisa mŒste innebŠra en škad tillgŒng till
alternativa konfliktlšsningsmetoder. Kvinnan kan i mŒnga fall dra nytta av att inte lŒta en
konflikt leda till rŠttegŒng, det kan vara psykiskt lŠttare, snabbare, och det finns mšjligheter till
kompromisser som inte vore mšjliga vid en rŠttegŒng. Men det finns ocksŒ en risk med att
kvinnan kommer att anvŠnda sig av medling, hon kommer mŒnga gŒnger att anses som den
svaga parten och medling ger inte den insyn som en offentlig rŠttegŒng ger, kvinnan kan dŠrfšr
kanske lŠttare švertalas eller kšras šver av en starkare part Šven om medlaren skall vara
neutral. Kompromisser Šr bara bra om de sker pŒ lika villkor. Om en part anses vara svag och
mindre fšrmšgen att driva sin rŠtt kommer medling att leda till mindre rŠttvisa Šn en rŠttegŒng.
14.4 Grupptalan
Grupptalan skulle kunna leda till att kvinnors mšjligheter att anvŠnda sig av jŠmstŠlldhetslagen
skulle kunna fšrbŠttras, vilket skulle vare en ŒtgŠrd fšr att ška kvinnors tillgŒng till
rŠttssystemet. Grupptalan innebŠr att en person kan fšra talan fšr en hel grupp utan
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rŠttegŒngsfullmakt, och dŠr hela gruppen omfattas av domens rŠttskraft. Fšr att kunna fšra en
grupptalan krŠvs det att gruppen har liknande eller gemensamma frŒgor som lŠmpar sig fšr att
avgšras pŒ en gŒng. Grupptalan har varit vanligast i Ócommon lawÓ lŠnder som, t ex England,
dŠr kallas det Óclass actionÓ eller Órepresentative actionÓ.
En offentlig utredning tillsattes fšr att se om Sverige ocksŒ skulle kunna infšra grupptalan.
BetŠnkandet 1994:151 kom fram till att sŒ var fallet. Men Šn sŒ lŠnge har inte grupptalan
institutet infšrts i Sverige. Jag tŠnker inte hŠr gŒ nŠrmare in pŒ institutet grupptalan, utan nšja
mig med att ta upp det i samband med vad betŠnkandet yttrade angŒende grupptalan och
jŠmstŠlldhetslagen.
I betŠnkandet SOU 1994:151 fšresprŒkar utredarna att det bšr finnas en mšjlighet till
grupptalan Šven vid diskrimineringstvister enligt jŠmstŠlldhetslagen.
GrupprŠttegŒng Šr ŠndamŒlsenligt fšr att fšrbŠttra det processuella rŠttsskyddet, nŠr ansprŒk
Šr likartade eller gemensamma. Man fšresprŒkar en pluralistisk lšsning, sŒ att talan skall kunna
fšras, antingen av gruppmedlem, organisation eller JŠmO. Om fler ges mšjlighet att verka vid
sidan om varandra och tillsammans, skulle fšrutsŠttningarna fšr att diskrimineringsfšrbudet fŒr
stšrre gehšr i arbetslivet ška.130 NŠr Anita Dahlberg ser pŒ fšreteelser i den moderna
rŠttsbildningen, har hon funnit exempel pŒ dekonstruktiva ansatser. Grupptalan ser hon som
ett sŒdant exempel. Hon jŠmfšr med hur kollektivavtalet bršt med 1800-talets ideella fiktion
och individualitet och enskilda individers rŠttighetsmonopol. Hon menar att idag kan
grupptalan ses som ett brott mot de gamla fiktionerna utifrŒn kšnsmŠssiga obalanser.131
14.5 Ideella organisationer
Ideella organisationer spelar en stor roll fšr kvinnor som utsŠtts fšr kšnsrelaterade švergrepp.
Mycket av den hjŠlp som de erbjuder kan ses som ŒtgŠrder fšr att underlŠtta kvinnans tillgŒng
till rŠttssystemet. Socialt arbete utfšrt av frivilliga organisationer Šr ett viktigt komplement till
den offentliga sektorn. Kvinnojourerna spelar en stor roll nŠr det gŠller stšd till utsatta
kvinnor. €ven brottsofferjourerna kommer i kontakt med kvinnor som utsatts fšr
kšnsrelaterade švergrepp.132 Idag fungerar de ideella organisationerna som ett mycket viktigt
komplement till statliga institutioner. NŠr resurser dras in nŠr fler mŠnniskor Šr i behov av
hjŠlp och avstŒnden mellan olika grupper škar blir denna tillgŒng allt viktigare.
14.5.1 Kvinnojourer
Sedan 1978 har det funnits kvinnojourer i Sverige och idag finns det ca 130 stycken, spridda
šver hela landet. Flertalet kvinnojourer Šr organiserade i ROKS, Riksorganisationen fšr
kvinnojourer i Sverige, som bildades 1984, 1997 var 109 kvinnojourer medlemmar i ROKS.
Som riksorganisation har ROKS statligt stšd. De olika kvinnojourerna arbetar ideellt och har i
vissa fall kommunalt stšd. ROKS Šr en ideell, partipolitiskt och religišst obundet fšrening,
som verkar mot fšrtryck och vŒld mot kvinnor, samt fšr kvinnans frigšrelse och jŠmstŠlldhet.
Som opinionsbildare och remissinstans skapar ROKS debatt och pŒverkar beslutsfattare.
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Kvinnomisshandel, vŒldtŠkt, incest, kšnshandel och pornografi Šr enligt ROKS de yttersta och
synliga konsekvenserna av kvinnofšrtrycket i samhŠllet. Kvinnojourerna erbjuder praktisk och
psykologiskt stšd Œt hjŠlpsškande kvinnor. Att kunna erbjuda hjŠlpsškande kvinnor ett
skyddat boende Šr nŒgot av det viktigaste. Vissa jourer kan erbjuda stšdgrupper och
samtalsgrupper. MŒnga kvinnojourer kan erbjuda juridisk rŒdgivning. Kvinnojourerna stšder
kvinnornas kontakt med olika samhŠllsorgan och rŠttsvŠsendet.133 Man kan se kvinnojourerna
som en lŠnk mellan kvinnorna och rŠttssystemet i mŒnga fall, vilket innebŠr att kvinnans
tillgŒng till rŠttssystemet underlŠttas.
ROKS erbjuder inte lesbiska kvinnor som blivit utsatta fšr švergrepp nŒgon hjŠlp. €ven om en
lesbisk kvinna uppenbart Šr kvinna uppfyller hon inte de kriterier som krŠvs fšr att anses vara
ett offer enligt ROKS kriterier. VŒld mellan kvinnor passar inte in i ROKS fšrklaringsmodeller
om varfšr kvinnor utsŠtts fšr vŒld. ROKS har en negativ instŠllning till att verka fšr att
lesbiska kvinnor skall kunna erbjudas hjŠlp. De kvinnoorganisationer som inte Šr anslutna till
ROKS hŒller dŠremot tillsammans med RFSL134 pŒ med ett samarbetsprojekt, dŠr bl a material
skall tas fram som Šr anpassat Šven till lesbiska kvinnor.135
Av 1997 Œrs statistik som gŠller fšr 101 av de 109 medlemsjourerna, framgŒr det att de hade 23
732 samtal frŒn kvinnor. 5 219 samtal frŒn nŠrstŒende och anhšriga och 8 517 kontakter med
myndigheter. 1 239 kvinnor och 1 041 barn bodde pŒ kvinnojourerna i sammanlagt 50 646
nŠtter.136
14.5.2 Brottsofferjourer
1980 startades brottsofferverksamhet i Malmš, brottsofferjourernas riksfšrbund bildades
1988. 1997 fanns 107 brottsofferjourer spridda šver hela Sverige. Brottsofferjouren Šr religišst
och opolitiskt obunden organisation som arbetar ideellt fšr mŠnniskor som utsatts fšr brott.
De ger stšd och upplysning till brottsoffer och hjŠlper till vid kontakter med myndigheter och
fšrsŠkringsbolag. Vid behov stŠller de upp som stšd vid rŠttegŒngar. Brottsofferjouren arbetar
med att fšra fram brottsoffrens svŒra situation och tillvarata deras intresse. De arbetar aktivt
nŠr det gŠller fšrbŠttring av lagstiftning, eller nŠr det gŠller infšrandet av ny lagstiftning som
gynnar brottsoffer. Fšr infšrandet av, t ex mŒlsŠgarbitrŠde och besšksfšrbud arbetade
brottsofferjourerna mycket aktivt.137 Brottsofferjourerna fungerar liksom kvinnojourerna som
en lŠnk mellan den hjŠlpsškande och rŠttssystemet, genom att de bistŒr med sakkunskap, rŒd
och hjŠlp.
Det utvecklas ocksŒ brottsofferjourer som Šr knutna till olika ideella organisationer. RFSL har,
t ex en egen brottsofferjour dŠr homosexuella personer kan fŒ hjŠlp och stšd av kunnig och
insatt personal som sjŠlv Šr homo - eller bisexuell.138
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Del 3 Analys och slutsats
15 Analys
15.1 Hinder och ŒtgŠrder
RŠttssystemets struktur och dess inbyggda hinder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet Šr
inte nŒgot som uppstŒtt genom medvetna handlingar eller nŒgon ordning som Šr till fšr att
hindra kvinnors tillgŒng till rŠttssystemet. Dessa hinder Šr inget medvetet mŒl, utan ett resultat
av att rŠttssystemet Šr en produkt av och fšr mŠn, dŠr kvinnans behov inte har beaktats. De
flesta former av ŒtgŠrder som finns fšr att komma till rŠtta med dessa hinder gŒr ut pŒ att
fšrsška anpassa kvinnan till rŠttssystemet, inte pŒ att fšrsška fšrŠndra rŠttssystemet. Dessa
ŒtgŠrder kan ibland istŠllet ha en negativ effekt dŒ de befŠster kvinnans position som den svaga
parten, och dŠrmed bidrar till att hindren fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet bestŒr, vilket
bl a framgŒr av kapitel 12 om jŠmstŠlldhetslagen.
MŒnga hinder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet Šr svŒra att se, det Šr inte fšrrŠn man ser
helheten som man inser att kvinnan stŒr infšr en mŠngd olika hinder. SŒdana faktorer som
bemštande och attityder Šr svŒra att upptŠcka. Dessa Šr faktorer som fšr kvinnan kan innebŠra
att hon behandlas sŠmre just p g a att hon Šr kvinna, eller en viss sorts kvinna - t ex
prostituerad. Det Šr inte lŠtt att genom ŒtgŠrder fšrŠndra attityder Ð kunskap Šr det enda
sŠttet att ška kompetensen om kvinnans villkor.
Jag anser att de hinder som finns fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet ocksŒ finns inbyggda i
de ŒtgŠrder som tillkommit fšr att komma till rŠtta med dessa hinder, dŒ de flesta ŒtgŠrder
bygger pŒ samma principer som det švriga rŠttssystemet, d v s de utgŒr frŒn mannens synsŠtt
och behov. De befintliga medlen fšr att ŒtgŠrda hindren fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet
utgŒr inte frŒn kvinnors behov och bygger inte pŒ kvinnors erfarenhet, vilket innebŠr att de inte
effektivt kan ŒtgŠrda hindren. Fšr att kunna ŒtgŠrda hindren fšr kvinnans tillgŒng till
rŠttssystemet mŒste man ha kvinnan som utgŒngspunkt.
MŒnga av de hinder som finns fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet bygger pŒ det faktum att
det Šr kvinnan som i fšrsta hand drabbas av de strukturella maktskillnader som finns mellan
kšnen. De ŒtgŠrder som infšrs fšr att komma till rŠtta med dessa hinder fšr kvinnans tillgŒng
till rŠttssystemet erbjuder endast lšsningar pŒ ett individuellt plan. Genom att fšrsška lšsa
strukturella problem med individuella lšsningar, kommer man aldrig att kunna komma till rŠtta
med de strukturella problemen. Hindren fšr kvinnan kommer dŠrmed att bestŒ och ŒtgŠrderna
fšr att komma till rŠtta med hindren kommer att befŠsta kvinnan som den svaga parten.
15.2 Feministisk jurisprudens
Den feministiska jurisprudensen har inte i nŒgon stšrre utstrŠckning tagit upp kvinnans tillgŒng
till rŠttssystemet. Men genom att peka pŒ olika problem fšr kvinnan nŠr hon kommer i
kontakt med rŠttssystemet, har den feministiska jurisprudensen bidragit med att ge
fšrutsŠttningar till fšrstŒelsen av kvinnans situation i fšrhŒllande till rŠttssystemet, och
dŠrmed underlŠttat arbetet med att fšrsška ŒtgŠrda hindren fšr kvinnans tillgŒng till
rŠttssystemet.
39

Kvinnan som offer och kvinnan som anomali i rŠttssystemet studeras en hel del inom den
juridiska jurisprudensen, men frŒgan om varfšr den feministiska jurisprudensen inte tar upp
kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet i nŒgon stšrre utstrŠckning kan jag inte besvara i denna
uppsats, varken litteraturen jag lŠst eller de slutsatser jag kan dra frŒn materialet ger mig nŒgra
svar pŒ den punkten.
15.3 Marknadsanpassning av rŠttssystemet
Desto mer makt marknaden har, desto stšrre chanser har den att fŒ igenom sina šnskmŒl.
MŠnniskorna inom rŠttssystemet har alltid stšttat de med mest makt. Marknaden har enorma
resurser fšr att genom olika former av lobbying propagera fšr fšrŠndringar. Hela samhŠllet
utgŒr mer och mer frŒn framgŒng och profit, fšretag blir nationella och multinationella, och ju
starkare dessa grupper Šr ju mer inflytande har de. Sambandet mellan utbildning och fšretag
blir starkare. Universiteten vŠlkomnar kapital frŒn fšretagen och fšretag kan pŒ sŒ sŠtt till viss
del styra vilka kurser som skall ges vid universten. Som jag ser det Šr marknadens och
kvinnornas behov helt olika. Och desto mer rŠttssystemet marknadsanpassas desto stšrre blir
hindren fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet.
Som visats i kapitel 5 talar marknaden maktens sprŒk, ett sprŒk som fšretrŠdesvis talas av
mŠn, ett sprŒk som rŠttssystemet fšrstŒr vŠl. RŠttssystemet har alltid tjŠnat makten, ju
starkare marknadens makt blir desto stšrre inflytande fŒr marknaden pŒ rŠttssystemet och
desto mindre blir kvinnans inflytande. Marknaden har stor framgŒng med sin lobbying,
politiker och rŠttssystemet svarar snabbt pŒ marknadens šnskemŒl. €ven sjŠlva rŠttssystemet
arbetar allt mer utifrŒn marknadens principer, effektivitet, lšnsamhet och rationalitet har blivit
honšrsord inom rŠttssystemet. Kvinnan som anomali i rŠttssystemet befŠsts och
skyddslagsstiftning blir rŠttssystemets lšsning fšr att Ópassa inÓ kvinnan i rŠttssystemet.
15.4 Makt och kunskap
Nordborg pŒpekar i kapitel 6 att det inte Šr fšrrŠn kvinnors och barns verklighet anses juridiskt
relevanta som juridikens kšn kan fšrŠndras. Denna fšrŠndring skulle kunna leda till att rŠtten
blir tillgŠngligare fšr kvinnan.
Foucault menar att mŠnniskor accepterar befintliga heirarkier och lagar fšr att de inte upplevs
som endast negativa, och Eva-Maria Svensson pŒpekar hur betydelsefull rŠttens normerande
verkan Šr fšr vŒra tankeramar. NŠr Svensson studerar makt belyser hon hur ensidig rŠtten Šr ur
ett genusperspektiv, och hur mŠnniskor accepterar rŠttens genus (manliga perspektiv) som
naturlig. Den s k neutrala lagstiftningen ger Šven rŠtt till de som redan har makt. Denna
samhŠllsording Šr stabiliserande, och en samhŠllsordning kan inte Šndras ofta och hastigt fšr dŒ
skulle den fšrlora i legitimitet. Men denna inneboende acceptans av rŠttens uppbyggnad,
utifrŒn ett manligt perspektiv, Šr ett inneboende hinder fšr alla ŒtgŠrdsfšrslag. Alla fšrsšk till
fšrŠndringar av den rŒdande kontextuella objektiva sanningen ses som ett hot mot den rŒdande
ordningen, vilket innebŠr att fšrsšk att Šndra pŒ maktstrukturen som en ŒtgŠrd fšr att fšrbŠttra
kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet Šr svŒrt att genomfšra.
Bristen pŒ makt Šr ett stort hinder fšr kvinnan šverlag, inte bara nŠr det gŠller hennes relation
till rŠttssystemet. Denna brist pŒ makt fšrsvŒrar hennes mšjligheter att fšrŠndra strukturen
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och ge henne tilltrŠde till det hon idag saknar. Som framgŒr av kapitel 6 Šr det inte helt lŠtt att
identifiera makt. Makt Šr mer Šn nŒgot annat en subjektiv upplevelse, de som inte har makt
mŠrker sin maktlšshet dagligen, medan de med makt inte tŠnker pŒ att de har den. SamhŠllet
gšr allt fšr att behŒlla de maktstrukturer som finns. Makt upplevs ofta som heirarkisk, dŠr
mannen anses mer vŠrd. Jag hŒller med Carol Smart om att de gamla maktheirarkierna och
dŠrmed Šven juridken och juristernas makt škar. Den allt mer škande legaliseringen av
vardagslivet Šr ett tecken pŒ att rŠttssystemets makt škar.
Som visats i kapitel 6 utgŒr maktutredninges direktiv frŒn ett resurstŠnkande, man gšr ingen
koppling mellan kvinnors strukturellt lŠgre sociala status och problem med demokrati och
styrning, utan man gšr frŒgan om kvinnors lŠgre sociala status till ett problem med resurssvaga
medborgare. Maktskillnader mellan kšnen gšrs till en social frŒga och istŠllet fšr att se till
varfšr kvinnor har socialt lŠgre status utgŒr man frŒn att sŒ Šr fallet. Man ger sken av att det Šr
kvinnans fel som inte rŠcker till istŠllet for att se att det Šr fel pŒ systemet. Det vore politiskt
sjŠlvmord att ta itu med maktfrŒgan mellan kšnen, vilket innebŠr att maktfrŒgan mellan kšnen
aldrig komer att lšsas sŒ lŠnge man hela tiden gšr den till nŒgot annat, man gšr ett strukturellt
problem till ett individuellt problem. Detta kommer igen Šven i lagstiftningen,
t ex jŠmstŠlldhetslagen. Kvinnan drabbas om och om igen av att politikerna inte vill och vŒgar
se att mŒnga av de problem som kvinnor har i samhŠllet beror pŒ att hon, pŒ bŒde ett
strukturellt och ett individuellt plan, har mindre makt Šn mannen.
Som framgick av kapitel 7 hšr makt och kunskap ihop, de som har makt har ocksŒ makt šver
kunskapen. De som har tillgŒng till makt och kunskap fŒr ocksŒ tillgŒng till alla de fšrdelar
detta innebŠr, inklusive tillgŒng till rŠttssystemet. Kvinnor som strukturellt och individuellt har
mindre tillgŒng till makt och kunskap Šn de flesta mŠn, stšter pŒ fler hinder och har mindre
tillgŒng till de fšrdelar som kommer med tillgŒng till makt och kunskap, vilket innebŠr att de
ocksŒ har svŒrare att fŒ tillgŒng till rŠttssystemet.
RŠttssystemet anses vara objektivt, men rŠttssystemets objektivitet och kunskap baseras pŒ
ett manligt perspektiv och kan dŠrfšr sŠgas bygga pŒ manlig subjektivitet. Kvinnans
perspektiv, erfarenhet och kunskap anses vara subjektiv och har litet inflytande pŒ
rŠttssystemet. MŒnga av de hinder som missgynnar kvinnan nŠr hon kommer i kontakt med
rŠttssystemet bestŒr av attityder och bemštande, attityder och bemštande som grundar sig pŒ
en ofšrstŒelse av kvinnlig erfarenhet. Om rŠttssystemet tog hŠnsyn till kvinnans erfarenhet och
verklighet skulle attityderna och bemštandet gentemot henne fšrbŠttras. Det kan inte vara
rimligt att rŠttssystemet till stora delar utgŒr frŒn ett manligt perspektiv, dŠr bara ett kšns
kunskap anses objektivt.
15.5 Juristutbildningen
I kapitel 8 diskuteras juristutbildning, dŠr jag fann att juristutbildningen i stort sett saknar ett
kvinnoperspektiv, vilket bidrar till att rŠttssystemet ser kvinnan som en anomali. Under
utbildningens gŒng befŠsts mŒnga av de attityder gentemot kvinnan som senare innebŠr att
kvinnan kommer att behandlas som den svaga parten och en anomali, t ex nŠr hon inte uppnŒr
maximal offerstatus eller dŒ hon begŒr brott. Ett genusperspektiv behšvs genomgŒende inom
juristutbildningen, bŒde fšr att de kvinnliga studenterna skall kunna identifiera sig med kvinnor
i det švriga samhŠllet, och fšr att rŠttssystemet pŒ sikt skall kunna tillvarata kvinnors behov.
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€ven kvinnliga jurister skulle gynnas av detta och ha stšrre mšjligheter att vara bŒde kvinna
och jurist och inte bara jurist. Om fler kvinnliga jurister intresserade sig fšr kvinnors problem
skulle mšjligheterna ška fšr att pŒverka rŠttssystemet pŒ omrŒden viktiga fšr kvinnan.
15.6 Kvinnan som fšršvare och offer
Som framgŒtt tidigare av kapitel 10.2 finns det olika teorier som pŒ olika sŠtt fšrsšker fšrklara
kvinnlig kriminalitet. Ingen av dessa teorier kan pŒ ett entydigt sŠtt fšrklara varfšr kvinnor blir
kriminella eller snarare varfšr de inte blir kriminella. De olika teorierna ser kvinnor som en
homogen grupp. Om man ser till invandrade kvinnor kan man anvŠnda flera fšrklaringsmodeller
och teorier, som ingen av dem lšser nŒgra problem, utan i stŠllet leder till att de verkliga
problemen inte kommer fram, sŒ som t ex socioekonomisk status. Teorier kan ocksŒ anvŠndas
som ett argument fšr att inte ška jŠmstŠlldheten, dŒ flera teorier visar, att ju mer jŠmstŠlld
kvinnan blir, och desto mer hon vistas utanfšr hemmet, ju mer kriminell blir hon.
Varfšr kvinnan inte begŒr brott i samma utstrŠckning som mŠn Šr den intressanta frŒgan nŠr
man tittar pŒ kvinnlig kriminalitet. SjŠlv tror jag att kvinnans omsorg om andra spelar en stor
roll till varfšr kvinnan inte begŒr brott i samma utstrŠckning som mŠn. LikasŒ rŠdslan att
fšrlora barn och familj och rŠdslan fšr samhŠllets attityder gentemot kvinnliga brottslingar, tror
jag avhŒller mŒnga kvinnor frŒn att begŒ brott. Kvinnor begŒr som visats i kapitel 10.3 ovan,
betydligt fŠrre brott Šn mŠn, sŠrskilt nŠr det gŠller brott mot person. Kvinnan fšrekommer
dŠrfšr mindre ofta som fšršvare i rŠttssystemet, och dŠrfšr Šr rŠttssystemet inte anpassat
efter kvinnliga fšršvare. RŠttssystemets attityder och bemštande gentemot kvinnliga fšršvare
Šr ett hinder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet. De olika ŒtgŠrder som finns fšr att
underlŠtta kontakten mellan fšršvare och rŠttssystemet utgŒr frŒn mŠns behov, och kvinnans
val av brott utgšr ett hinder fšr hennes tillgŒng till bl a offentlig fšrsvarare.
Bemštandet och attityder mot kvinnliga offer Šr ett hinder fšr deras tillgŒng till rŠttssystemet.
NŠr kvinnan fšrekommer i rŠttssystemet Šr det oftast som offer fšr brott. Hur hon kommer att
bemštas beror pŒ vilken offerstatus hon har, om hon t ex Šr prostituerad eller en kvinna som
misshandlas av sin man, Šr chansen stor att hon hamnar lŒngt ner pŒ offerstatusskalan. Om hon
dŠremot Šr en skšr gammal dam som slŒs ned av en frŠmmande man pŒ gatan, Šr chanserna
stora att hennes offerstatus blir hšg. Stigmatisering av kvinnan som offer visar hur attityder
kan styra kvinnans beteende, alltifrŒn klŠdval till de platser hon vŒgar besška.
Kvinnofridsutredningen Šr en ŒtgŠrd i sig fšr att se till att kvinnan fŒr rŒd, hjŠlp och
sakkunskap, och fšr att ška fšrstŒelsen fšr misshandlade kvinnor. Den Šr en upprŠttelse fšr
den misshandlade kvinnan. Utredningar kan medfšra fšrŠndringar av gŠllande rŠtt, ny
lagstiftning, bŠttre fšrstŒelse, attityder, Œsikter, och bemštande. En utredning kan ocksŒ bidra
till att šverbrygga motsttningar mellan olika myndigheter nŠr man ser varandras arbete.
Problemet med utredningar Šr att de arbetar efter vissa direktiv, givna efter den politiska
sammansŠttningen i landet. StŠmpeln utredning ger dem en legitimitet, men de blir sŠllan
allmŠnlektyr. De Šr Šmnade fšr dem som redan Šr insatta i Šmnet.
15.7 Lagstiftning som reglerar kontakten med rŠttssystemet
Som offer fšr t ex sexualbrott och grova vŒldsbrott finns mšjligheten att fŒ ett mŒlsŠgarbitrŠde
fšrordnat, en ŒtgŠrd som sŠrskilt gynnar kvinnor som usatts fšr sexualbrott. MŒlsŠgarbitrŠde
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infšrdes fšr att personer som utsatts fšr obehagliga brott skulle ha nŒgon som fšretrŠder dem
vid en rŠttegŒng. Vissa kriterier mŒste uppfyllas som visats tidigare i kapitel 11.3, men lagen
kan ses som en ŒtgŠrd fšr att underlŠtta kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet.
Som framgick av kapitel 11.4 ovan, kan fšršvare av vissa brott ha rŠtt till en offentlig
fšrsvarare. Mšjligheterna fšr att fŒ en offentlig fšrsvarare Šr en ŒtgŠrd som i fšrsta hand gynnar
manliga fšršvare, dŒ de i stšrre utstrŠckning begŒr den typ av brott som ger rŠtt till en
offentliga fšrsvarare. Kriterierna fšr vilka brott som skall ge rŠtt till en offentlig fšrsvarare
baseras pŒ manliga fšršvares behov. Genom att inte ta hŠnsyn till kvinnliga fšršvares behov
kommer mŒnga kvinnor inte att kunna utnyttja denna ŒtgŠrd utan kriterierna fšr en offentlig
fšrsvarare blir i stŠllet ett hinder.
Det Šr ekonomiskt och praktiskt omšjligt att alla skall ha en offentlig fšrsvarare, men som det
Šr nu hamnar kvinnan helt utanfšr nŠr man bortser frŒn hennes behov. Hindret Šr att man šver
huvudtaget inte har tŠnkt pŒ kvinnan. Det Šr absurt att kvinnan sŠllan har rŠtt till offentlig
fšrsvarare eftersom hon begŒr fel typ av brott.
RŠttsskydd kan ses som en ŒtgŠrd fšr att underlŠtta kontakten med rŠttssystemet. Men fšr att
ha rŠtt till rŠttsskydd mŒste man ha tecknat en fšrsŠkring. Som visades i kapitel 11.8 finns det
en mŠngd olika kriterier som mŒste uppfyllas fšr att man skall ha rŠtt till rŠttsskydd. MŒnga
Šrenden som jag tror sŠrkilt kvinnor skulle behšva ha hjŠlp med ingŒr inte i fšrsŠkringen, t ex
Šktenskapsskillnad, upplšsning av sambofšrhŒllande o dyl. Inbyggt i fšrskringen finns alltsŒ
en mŠngd hinder fšr att rŠttsskyddet skall kunna anses som en effektiv ŒtgŠrd fšr att underlŠtta
kontakten med rŠttssystemet. Andra hinder Šr ocksŒ att man behšver ha kunskap om att man
behšver teckna en fšrsŠkring, och om man har kunskapen om att man behšver en fšrsŠkring
mŒste man ha rŒd att teckna den. RŠttsskyddet ger fšrsŠkringsbolagen Šnnu mer makt, och jag
Šr orolig fšr det inflytande som fšrsŠkringsbolagen, som en del av marknaden har šver
tillgŒngen till rŠttssystemet. Politiskt sŒ ser rŠttsskyddet bra ut, och man fŒr medborgarna att
tro att de har nŒgot som alltid skyddar dem.
RŠttshjŠlpen Šr subsidŠr till rŠttsskyddet och kommer endast i frŒga nŠr den rŠttssškande inte
har rŠttsskydd. Som framgick av kapitel 11.9 finns det ett antal kriterier som skall uppfyllas
fšr att ge rŠtt till rŠttsshjŠlp. MŒnga av de Šrenden som kvinnan skulle behšva hjŠlp med tŠcks
inte av rŠttshjŠlp Šven om hon uppfyller kriterierna for att ha rŠtt till rŠttshjŠlp. RŠttsskyddet
kommer ju i fšrsta hand sŒ rŠttshjŠlpslagen Šr ju inte tŠnkt att anvŠndas mer Šn i undantagsfall.
Det skulle inte se bra ut om samhŠllet inte skulle kunna erbjuda rŠttshjŠlp, men jag anser att
rŠttshjŠlpslagen snarare hjŠlper politikernas image, Šn medborgarna. Medborgarna ser bŒde
rŠttsskyddet och rŠttshjŠlpen som en trygghet, som lagstiftningar som finns fšr att underlŠtta
fšr mŠnniskor nŠr de behšver hjŠlp av rŠttssystemet.
MŠnniskor behšver mer kŠnnedom om vad de har fšr mšjligheter att fŒ sin sak pršvad eller fšr
att fŒ juridisk rŒdgivning, dŠrfšr behšvs fler ŒtgŠrder i form av uppsškande verksamhet fšr att
ška tillgŠngligheten till, t ex rŠttshjŠlp, sociala myndigheter och pro bono verksamheter, men
hur man skall nŒ ut till behšvande Šr ett problem. Kriterierna fšr vem som skall uppsškas Šr
svŒra att bestŠmma. Risken finns att sociala skillnader blir mer accentuerade om endast vissa
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omrŒden eller grupper kommer i frŒga. Om man vŠnder sig till t ex en fšrort med utslagna eller
invandrare, pekar man ut vissa grupper som svagare.
15.8 JŠmstŠlldhetslagen
JŠmstŠlldhetslagen Šr en form av skyddslagstiftning vilket framgick av kapitel 12. Lagen Šr en
ŒtgŠrd fšr att fšrsška fšrbŠttra kvinnans villkor i arbetslivet. JŠmstŠlldhetslagen kan anses
viktig som en symbol, dŒ den uppmŠrksammar att det finns problem, men den ger Šven sken
av att man fšrsšket ŒtgŠrda den obalans mellan kšnen som finns pŒ arbetsmarknaden.
JŠmstŠlldhetslagen utgŒr frŒn att arbetsmarknaden inte Šr jŠmstŠlld, dŠr kvinnan Šr den svaga
parten som behšver hjŠlp fšr att uppnŒ jŠmstŠlldhet. Syftet med jŠmstŠlldhetslagen Šr inte att
Šndra pŒ maktbalansen mellan kšnen, utan syftet Šr att kvinnan skall kunna anpassas till ett
system som Šr skapat av och fšr mannen. Enligt Anita Dahlberg Šr ett fšrbud mot indirekt
diskriminering ett erkŠnnande av den ensidighet med vilken arbetsrŠtten Šr uppbyggd.
JŠmstŠlldhetslagen befŠster dŠrmed positionerna pŒ arbetsmarknaden, kvinnan Šr undantaget
och mannen Šr normen. Som en ŒtgŠrd fšr att rŠttsligt fšrbŠttra kvinnans villkor pŒ
arbetsmarknaden har jŠmstŠlldhetslagen pŒ pappret uppnŒtt en hel del, men samtidigt sŒ
befŠsts det rŠttsligt att kvinnan Šr en anomali i arbetslivet, vilket i sin tur kan fšrsvŒra fšr
kvinnan. I vissa fall kan jŠmstŠlldhetslagen bli ett hinder fšr kvinnan, dŒ det Šr hon som
framstŒr som den besvŠrliga parten som skall tas hŠnsyn till. JŠmstŠlldhetslagen lšser inte det
ojŠmlika fšrhŒllandet mellan den svaga parten (kvinnan) och den starka parten (arbetsgivaren),
utan fšrsšker bara fŒ kvinnan att passa in pŒ en redan etablerad arbetsmarknad. Svensson visar
pŒ skillnaden mellan jŠmstŠlldhetslagen och konsumentkšpslagen som pŒ ett mer strukurellt
plan fšrsšker fšrŠndra styrkepositionerna mellan konsument och fšrsŠljare.
JŠmstŠlldhetslagens diskrimineringsfšrbud accepterar endast jŠmfšrelse pŒ individuell nivŒ,
vilket visar att lagen inte Šr Šmnad att fšrŠndra de strukturella skillnaderna pŒ
arbetsmarknaden. JŠmstŠlldhetslagen kan ses som ett hinder fšr strukturella fšrŠndringar pŒ
arbetsmarknaden.
15.9 SocialtjŠnstlagen
De sociala myndigheterna kan bidra med en mŠngd olika ŒtgŠrder fšr att underlŠtta fšr
medborgarna, vilket framgick av kapitel 13 ovan. Problemet Šr att den hjŠlp och stšd som de
sociala myndigheterna kan erbjuda inte alltid Šr tillgŠnglig. SocialtjŠnstlagen ar en mŒlinriktad
ramlag vilket innebŠr att en kommuns ekonomiska status avgšr vad de har rŒd med.
Medborgarnas kŠnnedom om de sociala myndigheternas mšjligheter att bistŒ med rŒd och hjŠlp
Šr ocksŒ bristfŠllig, behšvande vet inte vad de har rŠtt till. RŠdslan fšr att stigmatiseras som
ÒsocialfallÓ Šr ocksŒ stor, liksom rŠdslan fšr att myndigheterna skall lŠgga sig i ens privatliv.
NŠr det gŠller barnen finns alltid rŠdslan fšr att stŠmplas som en ÒdŒlig morÓ och dŠrmed
riskera att bli frŒntagen vŒrdnaden om barnen. SocialtjŠnstlagen skulle kunna ŒtgŠrda en mŠngd
av de hinder som finns fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet om kommunerna bara hade levt
upp till den, och om medborgarna hade haft vetskap om vad lagen innehŒller.
15.10 Alternativa ŒgŠrder
I kapitel 14 visas hur alternativa ŒtgŠrder ses som ansatser till att fšrnya och fšrbŠttra
rŠttssystemet sŒ att det blir mer jŠmlikt, sŒ att olika hinder fšr kvinnans tillgŒng till
rŠttssystemet kan underlŠttas. Genom att anvŠnda alternativa ŒtgŠrder har man stšrre
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mšjligheter att ta hŠnsyn till kvinnans behov. En av poŠngerna med alternativa
konfliktlšsningsmetoder Šr att det inte blir en vinnare och en fšrlorare, utan man kan komma
till en tillfredsstŠllande lšsning fšr bŒda parter. Syftet med alternativa konfliktlšsningsmetoder
Šr ocksŒ att utjŠmna skillnaderna mellan olika starka parter. Olika grupper och organisationer
utanfšr rŠttssystemet arbetar fšr att ška tillgŒngen till rŠttvisa och rŠttssystemet. Alternativa
konfliktlšsningsmetoder har en potential fšr att i framtiden kunna leda till att man bŒde inom
och utom rŠttsystemet kan komma till lšsningar som bŠttre passar kvinnor. Det Šr viktigt att
fšrsška hitta nya lšsningar och inte hela tiden fšrsška finna ŒtgŠrder som bara innebŠr att man
fšrsšker fŒ in kvinnan i ett redan befintligt system, och dŠrmed befŠsta hennes position som
den svaga parten.
15.11 Ideella organisationer
Staten har allt svŒrare att ta ansvar fšr medborgarna. Har man inte ekonomiska resurser
och/eller kunskap om vilka rŠttigheter man har kan det vara lŠttare att vŠnda sig till nŒgon ideell
organisation. Kvinnor mŒste i mŒnga fall fšrlita sig till ideella organiationer fšr att fŒ tillgŒng till
rŠttssystemet. Ideella organistaioner fŒr trŠda in nŠr inte samhŠllet rŠcker till. Politikerna kan
avvakta med olika ŒtgŠrder nŠr de ser att ideella organisationer gšr deras jobb. Hindren sopas
pŒ sŒ vis under mattan.
Kvinnojourerna bidrar i stor utstrŠckning till att kvinnor fŒr den hjŠlp de behšver nŠr de Šr
offer fšr vŒld och sexuella overgrepp. Fšrst och frŠmst skyddar kvinnojourerna kvinnor och
barn frŒn de mŠn som fšrgriper sig pŒ dem, de underlŠttar ocksŒ fšr kvinnan att komma i
kontakt med olika myndigheter om hon sŒ šnskaroch hjŠlper kvinnan med information om var
och hur hon kan anvŠnda sig av rŠttssystemet. Kvinnojourerna gšr mycket av det som
samhŠllet borde stŒ fšr, och som rŠttssystemet borde vara lyhšrt fšr, man kan sŠga att de
ŒtgŠrdar en hel del av de hinder som finns fšr att kvinnor skall ha den tillgŒng till rŠttssystemet
de behšver.
VŒld och sexuella švergrepp mot kvinnor beror pŒ strukturella maktskillnaderna mellan kšnen.
SŒ lŠnge politikerna inte verkar vilja komma till rŠtta med den strukturella maktskillnaden
mellan kšnen, utan i stŠllet gšr den till ett individuellt problem fšr den enskilda kvinnan,
kommer kvinnojurerna att spela en betydande roll fšr att hjŠlpa, stšdja och skydda kvinnor
frŒn mŠn.

16 Slutsats
Det finns en mŠngd olika hinder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet, bŒde vad gŠller
lagstiftning och attityder gentemot kvinnan. Dessa hinder finns p g a att kvinnan hittills inte
haft tillrŠckligt stort inflytande pŒ rŠttssystemet. Det finns ingen medveten tanke bakom detta
utan det Šr helt enkelt en konsekvens av den rŒdande maktstrukturen i samhŠllet, en
maktstruktur som inte ger mycket utrymme Œt kvinnans perspektiv. De flesta befintliga
ŒtgŠrder fšr att underlŠtta tillgŒngen till rŠttssystemet bygger pŒ mŠns erfarenheter, mannen Šr
normen i rŠttssystemet. NŠr det gŠller olika befintliga ŒtgŠrder fšr att komma till rŠtta med
dessa hinder utesluter de eller hjŠlper de inte i samma utstrŠckning kvinnan. De ŒtgŠrder som i
fšrsta hand har tillkommit fšr att komma till rŠtta med de hinder som kvinnan har fšr att fŒ
tillgŒng till rŠttsystemet, bygger pŒ att kvinnan Šr en anomali. Detta medfšr att dessa ŒtgŠrder
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befŠster kvinnans position som den svagare parten. PŒ sŒ sŠtt kan vissa ŒtgŠrder i sig innebŠra
ett hinder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet.
Hindren som idag finns mŒste identifieras och befintliga ŒtgŠrder fšr att underlŠtta tillgŒngen till
rŠttssystemet ses šver. Nya ŒtgŠrder kan inte utgŒ endast frŒn ett manligt perspektiv. NŠr det
gŠller ŒtgŠrder speciellt fšr kvinnor mŒste de utformas sŒ att de inte befŠster kvinnan som den
svaga parten. Olika alternativa ŒtgŠrder som grupptalan och medling, kan underlŠtta kvinnans
tillgŒng till rŠttssystemet. RŠttssystemet mŒste nŒ ut till de som bŠst behšver det, jurister
borde i stšrre utstrŠckning vŠnda sig till mŠnniskor och inte i fšrsta hand till marknaden eller
omrŒden med makt och ekonomiska resurser. Kunskap om vilka rŠttigheter som finns och hur
tillgŒng till rŠttssystemet kan fŒs mŒste spridas.
Det har skett positiva fšrŠndringar som underlŠttar kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet. Bl a
infšrandet av mŒlsŠgarbitrŠde och de tendenser man ser till anvŠndandet av alternativa ŒtgŠrder
visar att tillgŒngen till rŠttssystemet utvecklas i rŠtt riktning
SŒ lŠnge inget gšrs fšr att fšrŠndra de strukturella maktskillnaderna i samhŠllet kommer mŒnga
av de ŒtgŠrder som infšrs fšr att komma till rŠtta med de hinder som finns fšr kvinnans tillgŒng
till rŠttssystemet endast befŠsta de strukturella maktskillnaderna i samhŠllet. RŠttsystemet
speglar maktstrukturen i samhŠllet, men rŠttsystemet kan inte vŠnta pŒ politiska fšrŠndringar
utan behšver Šven ta sitt ansvar fšr att fšrŠndra Œsikter och attityder. Man mŒste ška
kompetensen inom rŠttssystemet fšr fšrstŒelsen av kvinnor och andra grupper.
Jag anser att juristutbildningen mŒste ge studenterna ett genusperspektiv pŒ all juridik, fšr att
attityder och bemštande skall fšrbŠttras gentemot kvinnor. Utbildningen borde ocksŒ fokusera
pŒ mŠnniskor i stšrre utstrŠckning. Inom juristutbildningen finns det ansatser till att fšrsška
intergrera ett kvinnligt perspektiv. Det finns olika kurser som till viss del innehŒller ett
kvinnoperspektiv, och det finns mšjligheter att fšrdjupa sig i feministisk jurisprudens. Detta
ger mšjligheter att pŒ ett individuellt plan ška kunskapen om kvinnors villkor, men pŒ ett
strukturellt plan mŒste utbildningen integrera ett kvinnoperspektiv fšr att jurister i framtiden
skall kunna bemšta kvinnor pŒ ett acceptabelt sŠtt.

17 Sammanfattning
Syftet med denna uppsats har varit att se vilka hinder som finns fšr kvinnans tillgŒng till
rŠttssystemet, och vilka ŒtgŠrder som finns fšr att komma till rŠtta med dessa hinder. Jag har
ocksŒ tittat pŒ hur kvinnan bemšts nŠr hon kommer i kontakt med rŠttssystemet. Uppsatsen
baseras pŒ litteraturstudier och lagstiftning.
Fšr att ge en bakgrund till Šmnet tog jag upp bl a feministisk jurisprudens, makt och kunskap,
fšr att se vilken betydelse dessa omrŒden har fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssysemet. I kapitlen
om kvinnan som fšršvare och offer visar jag hur kvinnan bemšts av rŠttssystemet och vilka
attityder kvinnan stšter pŒ i kontakten med rŠttssystemet. Sedan gŒr jag in pŒ lagstiftning som
pŒ olika sŠtt reglerar mŠnniskors kontakt med rŠttssystemet, fšr att se vilka hinder som
kvinnan stŒr infšr nŠr hon kommer i kontakt med rŠttssystemet och vilka ŒtgŠrder som finns
fšr att komma till rŠtta med hindren. Detta fšljs av ett kapitel om jŠmstŠlldhetslagen som visar
att den typen av skyddslagstiftning inte kan lšsa strukturella maktskillnader mellan kšnen,
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utan snarare befŠster kvinnans roll som den svaga parten. Olika alternativ konfliktlšsningar tar
jag upp fšr att visa att det behšvs radikala fšrŠndringar fšr att kvinnan skall fŒ sina behov
tillgodosedda av rŠttssystemet. Ideella organisationers roll i arbetet med att ge kvinnor bŠttre
fšrutsŠttningar i kontakten med rŠttssystemet tar jag ocksŒ upp.
I analysen kommer jag bl a fram till att hindren fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet finns
beroende pŒ att rŠttssystemet Šr utformat av och fšr mŠn, kvinnans perspektiv saknas nŠstan
helt. NŠr det gŠller hinder i form av attityder och bemštande hŠrršr de frŒn att kvinnan ses som
en anomali i rŠttssystemet och pŒ att kunskap om kvinnans behov och villkor saknas. Vidare
kommer jag fram till att mŒnga av de ŒtgŠrder som finns fšr att underlŠtta kvinnans tillgŒng till
rŠttssystemet inte heller utgŒr frŒn ett kvinnligt perspektiv. Och nŠr en ŒtgŠrd sŠrskilt
tillkommit fšr att komma till rŠtta med hinder fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssystemet utformas
de ofta sŒ att kvinnans stŠllning som den svaga parten och en anomali i rŠttssystemet befŠsts.
SŠrskilt genom att man genomgŒende gšr strukturella maktskillnader mellan kšnen tll ett
individuellt problem fšr kvinnan. Min slutsats Šr att de strukturella maktskillnaderna i
samhŠllet mŒste fšrŠndras. Fšr rŠttssystemets del innebŠr det att juristutbildningen mŒste
innehŒlla ett genusperspektiv, dŒ det Šr dŠr framtida jurister formas. NŠr det gŠller ŒtgŠrder
mŒste de utformas utifrŒn ett kvinnoperspektiv. Olika alternativa konfliktlšsningar och
ŒtgŠrder behšvs ocksŒ fšr att hitta nya lšsningar inom och utanfšr rŠttssystemet. Att hitta och
identifiera hinder Šr ocksŒ en viktig frŒga fšr framtiden.

18 Diskussion
Vi lever i ett allt mer processinriktat samhŠlle dŠr marknaden och rŠttssystemet allt mer gŒr
hand i hand, vilket leder till att kvinnans ršst har svŒrare att bli hšrd. SamhŠllet som blir allt
mer profithungrigt har inget utrymme fšr Óomsorg om andraÓ. Juristutbildningen och
rŠttssystemet som inte heller har nŒgot stšrre utrymme fšr Óomsorg om andraÓ stŠrker sin
position i detta marknadsanpassade samhŠlle. Jurister lŠr sig inget om beteendevetenskap och
sociala forhŒllanden, utan tvŠrtom lŠr de sig bortse frŒn sŒdant som i andra sammanhang Šr
viktigt. I andra dicipliner Šr det just dessa forhŒllanden som Šr det viktiga.
RŠttsystemet Œterspeglar politikernas vilja och avsikter. Det ligger ingen konspirationsteori
bakom mannens uppenbara fšrdelar i sin kontakt med rŠttssystemet utan Šr en fšljd av att
rŠttssystemet Œterspeglar de strukturella maktsskillnaderna i samhŠllet. Detta Šr ingen ursŠkt
fšr att rŠttssystemet inte tar sitt ansvar. Bl a mŒste rŠttssystemet hšja kunskapen om
kvinnors villkor fšr att bemštande och attityder skall fšrŠndras till det bŠttre.
Lagstiftning ser ofta bra ut vid tillkomsten Ð man ser inte att kvinnan kommer till korta. Det Šr
inte fšrrŠn lagstiftningen tillŠmpas som effekterna fšr kvinnan blir tydliga. De flesta ŒtgŠrder Šr
inriktade pŒ kortsiktiga individuella lšsningar och Šr inte avsedda fšr lŒngsiktiga och/eller
strukturella fšrŠndringar. Mycket av den lagstiftning som har tillkommit fšr att underlŠtta
kontakten mellan rŠttssystemet och enskilda, eller som tillkommit fšr att komma till rŠtta med
hinder fšr tillgŒngen till rŠttssystemet, har inte i fšrsta hand tillkommit fšr att underlŠtta fšr
den enskilda mŠnniskan, utan har tillkommit fšr att underlŠtta rŠttssystemets arbete och fšr att
politikerna skall slippa ta itu med strukturella problem. Ett bra exempel pŒ detta Šr sŒdan
skyddslagstiftning som jŠmstŠlldhetslagen, som bevarar och skyddar mannens starkare
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position pŒ arbetsmarknaden, samtidigt som den fŒr kvinnor att tro att de har en chans att
fšrŠndra sina villkor pŒ arbetsmarknaden.
RŠttssystemet bidrar i stor utstrŠckning till att befŠsta de strukturella maktskillnaderna mellan
kšnen. DŒ rŠttssystemet identifierar sig med makten, med mannen, och det objektiva, tar det
avstŒnd frŒn kvinnan och hennes villkor. Kvinnan framstŠlls som en part med ett individuellt
problem, hon fŒr med andra ord betala fšr de strukturella maktskillnaderna mellan kšnen.
Oavsett hur samhŠllet utvecklas mŒste rŠttssystemet ta sitt ansvar. NŠr man ser pŒ attityder,
bemštande, lagar och utbildning i sin helhet fŒr man fram ett mšnster som visar att kvinnan
kommer till korta nŠr hon kommer i kontakt med rŠttssystemet. Det Šr nšdvŠndigt att fšrsška
se helheten, fšr om man endast ser till enskilda ŒtgŠrder och fšreteelser Šr det svŒrt att
upptŠcka brister i rŠttssystemet. Det Šr uppršrarande att se, nŠr man studerar denna helhet,
att det genomgŒende i varje sammanhang Šr kvinnan som stšter pŒ hinder. Hon fŒr inte det
bemštande och inte den hjŠlp som hon har behov av och rŠtt till. I det enskilda falled drabbas
mŒnga mŠn av brister i rŠttsssystemet, men inte pŒ samma švergripande sŠtt som kvinnan som
struktuellt alltid behandlas sŠmre.
Kvinnan blir ofta utpekad som svag, som offer och som misslyckad. Bl a den syn som mŒnga
mŠnniskor har gentemot kvinnor som blir misshandlade av sina mŠn bekrŠftas av rŠttssystemet
som befŠster en Òskyll dig sjŠlvÒ attityd. MŒnga grupper i samhŠllet, inklusive feminister och
den feministiska jurisprudensen ser ofta kvinnan som offer och fokuserar pŒ kvinnan som den
svaga parten. Man befŠster dŠrmed denna syn pŒ kvinnan, och accepterar de strukturella
maktskillnaderna mellan kšnen.
SŒ lŠnge kvinnor som blir misshandlade av sina mŠn fŒr frŒgan om varfšr de stannar kvar hos
mannen, sŒ lŠnge behšver kampen fšras fšr att synen pŒ kvinnors villkor skall fšrŠndras. Inte
fšrrŠn man frŒgar; varfšr slŒr han? kan kampen fšr kvinnors villkor bšrja fšrŠndras.
Kvinnomisshandel Šr en frŒga om makt och kontroll, detta mŒste fšrstŒs om man skall kunna
fšrklara kvinnomisshandel.
Kvinnan fŒr ofta betala pŒ det individuella planet fšr de strukturella maktskillnaderna mellan
kšnen. Detta exemplifieras nŠr fšrsšk gšrs fšr att komma till rŠtta med sexuella švergrepp
gentemot kvinnor. Genom škad belysning, fler vakter och andra ŒtgŠrder fšrsšker staten fŒ
kvinnan att kŠnna sig trygg. Mannens beteende ifrŒgasŠtts inte. Politiker beslutar hellre om att
ta bort en buske, Šn frŒgar sig varfšr en man gšmmer sig i busken. MŒnga problem som
kvinnan utsŠtts fšr som ÒsexobjektÓ gšrs till kvinnans problem, och fšrsšk gšrs att bŒde skylla
pŒ och fšrŠndra hennes beteende, och mannens beteende ifrŒgasŠtts i mindre utstrŠckning. SŒ
lŠnge man inte studerar mannen och skillnaderna mellan kšnen kan man inte komma till rŠtta
med genusproblemen.
BŒde rŠttssystemet och samhŠllet i stort tar kvinnans och mannens roller fšr givna, och de
ifrŒgasŠtter inte de strukturella makskillnaderna mellan kšnen, utan befŠster istŠllet
skillnaderna genom anvŠndandet av kšnsneutralitet och objektivitet. Kvinnan mŒste ta sitt
ansvar och fšrsška gšra sin ršst hšrd fšr att fŒ sina rŠttigheter. Mannen kommer inte att Šndra
samhŠllet fšr kvinnan, lika lite som heterosexuella kommer att Šndra pŒ samhŠllet fšr
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homosexuella, utan kvinnan mŒste stŒ fšr det hon Šr och skall inte behšva bli som mannen fšr
att bli accepterad. Idag har allt fšr mŒnga kvinnor en syn pŒ sig sjŠlva som svaga och beroende.
JŠmlikhet bygger pŒ jŠmfšrelse, men jag anser att varje grupp skall ha sin egen autonomi ingen skall vŠrderas utifrŒn nŒgon annan, utan alla skall ha samma vŠrde. Den vita, kristna,
heterosexuella medelklassmannen kan inte lŠngre vara norm i ett samhŠlle dŠr han blir allt mer
sŠllsynt.
Hindren fšr kvinnans tillgŒng till rŠttssytemet kommer att bestŒ sŒ lŠnge kvinnan betraktas
som en anomali i rŠttssystemet. Eftersom inga ŒtgŠrder fšr att komma till rŠtta med hindren
utgŒr frŒn strukturella maktskillnader i samhŠllet, utan endast fšrsšker lšsa problem pŒ en
individuell nivŒ, befŠster Šven ŒtgŠrderna kvinnan som anomali. •tgŠrder mŒste fšr att bli
effektiva utgŒ frŒn ett kvinnoperspektiv och syfta till att fšrŠndra ojŠmlikheter pŒ det
strukturella planet. Kvinnan kan inte forsŠtta att straffas pŒ det individuella planet fšr att hon
inte Šr och beter sig som en man.
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