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DEL 1 INLEDNING OCH BAKGRUND

1 Inledning
Under arbetet med att skriva min 10 po�ngs uppsats ÓEn deskriptiv bild av feministisk
jurisprudensÓ l�ste jag mycket litteratur inom omr�det feministisk jurisprudens, men fr�gor
som r�rde hinder och �tg�rder f�r kvinnors tillg�ng till r�ttssystemet kom inte upp i n�gon
st�rre utstr�ckning, f�r mig k�ndes det inte bra, d� jag anser att dessa fr�gor �r viktiga. Oavsett
hur ett r�ttssystem fungerar �r det av st�rsta intresse att se om tillg�ngen till detta system
fungerar. Inom den feministiska jurisprudensen, tas fr�gan om hur kvinnan bem�ts som offer
av r�ttssystemet upp, men inte mycket s�gs om hur hon skall n� �nda fram till detta
r�ttssystem. M�nga hinder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet �r subtila vilket g�r det sv�rt
att finna �tg�rder f�r att f�rb�ttra kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet. �ven om olika �tg�rder
som f�rb�ttrar kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet inf�rs, t ex genom olika former av
lagstiftning, �r det inte s�kert att kvinnans villkor f�rb�ttras. Attityder och bem�tande
gentemot kvinnor som kommer i kontakt med r�ttssystemet  m�ste ocks� f�r�ndras, d�
ol�mpliga attityder och bem�tande kan ses som hinder i sig. De attityder och det bem�tande
som kvinnan erh�ller av r�ttssystemet som offer och f�r�vare, m�ste anpassas efter kvinnans
behov. Hinder och �tg�rder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet �r d�ligt synliggjord inom
juristutbildningen, den feministiska jurisprudensen och inom den politiska debatten. Inom
juristutbildningen har ett genusperspektiv n�stan varit helt fr�nvarande, likas� har det varit
sparsamt med ifr�gas�ttande och kopplingen mellan juridik och makt, kunskap och r�ttigheter
�verhuvudtaget. Hinder och �tg�rder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet �r ickefr�gor, d� de
i stort saknas i utbildningen, litteraturen och i debatten. Just att det �r fr�gor som inte verkar
finnas med p� n�gons dagordning g�r dem desto intressantare och viktigare f�r mig.

I min uppsats ÓEn deskriptiv bild av feministisk jurisprudensÓ kom jag fram till att kvinnan �r
ett undantag, att hon �r en anomali i r�ttssystemet och att r�ttssystemet b�de skapar och
bef�ster den r�dande synen p� kvinnan. R�ttssystemet �r skapat av och f�r m�n. Genom sin
egen objektivitet och rationalitet framst�ller sig r�ttssystemet som k�nsneutralt, vilket det inte
�r. Det �r med denna insikt och bakgrund som jag arbetar med denna uppsats. Ett patos f�r
r�ttvisa �r vad som driver mig att finna svar. Jag vill anv�nda den makt som kunskap om
juridik inneb�r. Vi f�r l�ra oss att makt helst skall beh�llas internt s� att andra dyrt m�ste
betala f�r att f� del av den. F�r mig inneb�r juridik ett socialt arbete, som g�r ut p� att hj�lpa
m�nniskor. Juristutbildningen g�r studenterna blinda, ok�nsliga och of�rm�gna att k�nna och
att kunna identifiera sig med de svaga. F�r mig �r denna uppsats ett s�tt att �teruppr�tta min
heder som m�nniska och att l�ra mig och andra n�got som �ppnar �gonen p� b�de kvinnor och
m�n.

Min utg�ngspunkt f�r arbetet med denna uppsats och det perspektiv jag intar pr�glas av att
jag �r kvinna och lesbisk och att jag som nordisk medborgare intar en privilegierad roll i v�rlden
och kan st�lla krav p� r�ttvisa medan kvinnor i andra l�nder k�mpar f�r att �verleva.  Jag
fokuserar medvetet p� kvinnans generella situation, och jag �r medveten om att det finns m�nga
m�n som tillh�r grupper i samh�llet som har sv�rt att f� tillg�ng till r�ttssystemet och som i sin
kontakt med r�ttssystemet behandlas negativt, och att det finns kvinnor som har tillg�ng till
r�ttssystemet och som inte i sin kontakt med r�ttssystemet upplever n�got negativt. Jag har
inte f�r avsikt att f�rh�lla mig objektiv och neutral utifr�n ett manligt syns�tt, utan jag utg�r
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fr�n ett kvinnligt perspektiv n�r jag ser p� kvinnan i f�rh�llande till r�ttssystemet, kvinnan
utg�r min referensram.

2 Syfte/Fr�gest�llning
Syftet med denna uppsats �r att se vilka hinder det finns f�r kvinnans tillg�ng till
r�ttssystemet, och vilka �tg�rder som finns f�r att komma till r�tta med dessa hinder. Jag tittar
ocks� p� hur kvinnan bem�ts n�r hon kommer i kontakt med r�ttssystemet. I uppsatsen tar jag
ocks� upp fr�gan om varf�r hindren finns och varf�r inte befintliga �tg�rder kommer till r�tta
med hindren. Strukturella och individuella aspekter p� hindren och �tg�rderna f�r kvinnans
tillg�ng till r�ttsystemet diskuteras ocks�. Jag tar upp lagstiftning som p� olika s�tt ber�r
kvinnan. Det �r inte min avsikt att p� ett fullst�ndigt s�tt t�cka upp all lagstiftning som ber�r
kvinnan, det skulle bli allt f�r stort. Min m�ls�ttning �r att anv�nda viss lagstiftning och
kombinera den med teori f�r att p� s� s�tt kunna se om det b�de p� ett strukturellt och ett
individuellt plan finns anledning att tro att kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet �r begr�nsad.

Jag hade n�gra fr�gor med mig under arbetets g�ng, av dessa har jag f�tt l�mna vissa obesvarade
medan n�gra fr�gor har lett vidare till andra fr�gor, n�gra har jag f�rs�kt att besvara. Jag har valt
att inte redog�ra f�r svaren h�r, men svaren eller ickesvaren framkommer i slutet av uppsatsen.
Vilka hinder finns f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet? Vilka �tg�rder finns f�r att komma
till r�tta med hindren f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet? Vem ansvarar f�r att kvinnan har
tillg�ng till r�ttssystemet, �r det juristerna, lagstiftarna, politikerna eller kvinnorna sj�lva? Vid
vilka tillf�llen kommer kvinnan i kontakt med r�ttssystemet, hur bem�ts hon d�? Jag undrar
om j�mlikhet, kan uppn�s genom lagstiftning? M�ste n�got f�r�ndras f�r att kvinnans behov
skall kunna uppfyllas av r�ttssystemet? Har kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet med makt att
g�ra?

3 Metod
Jag har med utg�ngspunkt av i f�rsta hand litteratur, men ocks� av lagstiftning och f�rarbeten,
f�rs�kt att titta p� olika hinder och �tg�rder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet. D�
material som tagit upp min fr�ga specifikt har varit sv�rt att finna, har jag f�tt s�ka material
fr�n ett stort antal h�ll. Avsaknaden av material var ju det som fick mig att intressera mig f�r
�mnet fr�n b�rjan och det har varit b�de en morot och ett problem under hela arbetet med
uppsatsen.

Jag b�rjar med att i denna f�rsta del g� igenom bakgrundsmatrial till de hinder och �tg�rder som
finns f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet. I bakgrundsmatrialet ing�r bl a n�got om
feministisk jurisprudens och en teoretisk del om makt och kunskap i samh�llet. I del tv�
kommer jag in p� olika hinder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet och olika �tg�rder f�r att
komma till r�tta med dessa hinder. Jag tar upp kvinnlig kriminalitet och kvinnlig brottslighet,
f�ljt av ett kapitel om kvinnan som offer. D�refter tar jag upp relevant svensk lagstiftning och
olika former av alternativa �tg�rder. Sedan f�ljer del tre med analys, slutsats och
sammanfattning, och uppsatsen avslutas d�refter med en diskussion.

4 Feministisk jurisprudens
Feministisk jurisprudens har genom att studera kvinnan och r�ttssystemet kunnat visa att
r�ttssystemet �r skapat av och f�r m�n, och att kvinnan i detta system inte riktigt passar in.
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Man har anv�nt sig av g�llande r�tt f�r att f�rb�ttra villkoren f�r kvinnan. Lagarna har idag
blivit n�stan helt neutrala och formell j�mlikhet finns f�r de flesta. M�nga universitet har idag
kurser eller delmoment inom juristutbildningen som tar upp juridik och r�ttssystemet utifr�n
ett kvinnligt perspektiv. Inom m�nga omr�den har den feministiska jurisprudensen pekat p�
problem och sv�righeter f�r kvinnan. G�llande r�tt har f�rb�ttrats och nya omr�den skapats
f�r att studera juridik och f�r att f� r�ttssystemet att i st�rre utstr�ckning anpassa sig �ven till
kvinnors behov. Hinder och �tg�rder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet, och tillg�ngen till
r�ttvisa, �r dock fr�gor som kommit i bakgrunden, kanske f�r att det inte �r l�tt att se eller
komma till r�tta med den typen av subtila problem. Dessutom �r det sv�rt att veta vem som
b�r ansvar f�r att tillg�ngen till r�ttssystemet h�lls �ppen p� lika villkor f�r alla. Den
feministiska jurisprudensen b�r enligt min mening ett ansvar f�r att f�ra fram alla fr�gor som
ber�r kvinnor i f�rh�llande till r�ttssystemet. Inom den feministiska jurisprudensen diskuteras
fr�gor om makt, r�ttigheter, kunskap, neutralitet, objektivitet och subjektivitet, liksom
genusperspektiv. Men dessa olika begrepp kopplas s�llan samman med kvinnans tillg�ngen till
r�ttssystemet.

Tack vare den feministiska jurisprudensen har medvetandet kunnat h�jas f�r hur kvinnors
villkor ser ut. Det sker hela tiden f�rb�ttringar genom att inte allt l�ngre tas f�r givet.
R�ttssystemet ifr�gas�tts och medvetandet om att r�ttssystemets objektivitet inte �r annat �n
manliga normer, har gjort att det finns en reaktion mot det r�dande, och en f�rhoppning och en
ansats till en dekonstruktion, med p�f�ljande rekonstruktion, som kan medf�ra n�got som inte
bygger p� den manliga normen. Det framg�r tydligt genom empiriska studier att kvinnor och
m�n i realiteten inte �r lika, de har inte lika villkor och detta tycks inte heller r�tten kunna
hantera p� ett tillfredsst�llande s�tt.1

Samtidigt som resurser dras in och tillg�ngen till r�ttvisa f�rsv�ras sker det f�r�ndringar f�r att
f�rb�ttra f�r kvinnan. Exempel p� f�rs�k till f�rb�ttringar �r, bl a inf�randet av bes�ksf�rbud,
m�ls�garbitr�de och kvinnofridsbrott. �ven f�rbud mot k�nshandeln �r ett s�dant f�rs�k.
Kvinnan har ocks� j�mf�rt med m�n st�rre tillg�ng till olika jourer som, t ex kvinnojourer och
brottsofferjourer. Den ideella tillg�ngen p� st�d och hj�lp �kar b�de i omfattning och i
betydelse. Samtidigt stigmatiseras kvinnan som offer, hon ses som en person som hela tiden �r
beroende av samh�llet och olika hj�lpinsatser. M�nga av dessa f�r�ndringar �r b�de tandl�sa
och otillr�ckliga f�r att ge kvinnan samma r�ttigheter som mannen.

5 Ett allt mer marknadsanpassat r�ttssystem
Enligt min �sikt �r det kvinnan som kommer till korta n�r r�ttssystemet blir allt mer
marknadsanpassat. N�r f�retag vill att r�ttssystemet skall bli mer flexibelt, billigt och snabbt
har de stor prioritet. Likas� n�r storf�retagen vill ha �ndringar i arbetsr�tten, bokf�ringslagen
och i skattelagstiftningen, f�r de geh�r, men n�r kvinnor �nskar flexibilitet i, t ex
v�ldt�ktsr�tteg�ngar, �r f�rst�elsen och f�r�ndringarna inte lika snabba och stora. De som har
pengar har ocks� m�jligheter att k�pa sig kunskap om hur de skall f�rfara och kan d�rmed
k�pa sig m�jligheten att f� r�tt. Det �r de med kunskap, k�pt eller f�rv�rvad p� annat s�tt,
som kan tillgodose sina r�ttigheter. Man m�ste kunna tala maktens spr�k, d v s ett spr�k som
f�retr�delsevis talas av m�n, och �r det spr�k som r�ttssystemet i huvudsak bygger p�. Detta

                                                
1 Svensson Eva-Maria, Genus och r�tt, en problematisering av f�rest�llningen om r�tten, Iustus f�rlag, Uppsala
1997, citeras h�refter Genus och r�tt, sid. 240 f
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gynnar f�retag som har ekonomiska resurser att f� den kunskap som beh�vs, de har ocks� den
makt och de ekonomiska resurser som kr�vs f�r att genom olika p�tryckningar f�rm� staten att
vidta f�r�ndringar n�r de anser att s�dana beh�vs. Enligt Carol Smart gynnas d�rmed �ven m�n,
som ofta har framg�ng i sina f�rs�k att �ndra lagstiftningen. Hon anser att den traditionella
makten reagerar snabbt p� �nskem�l fr�n m�n n�r de vill �terinf�ra patriarkalisk auktoritet i
familjen.2

Medborgarna skall idag genom f�rs�kringsbolag som sj�lva �r en del av marknaden k�pa sig en
r�tt till r�ttvisa. �ven om lagstiftning till stora delar reglerar f�rs�kringsbolagens f�rehavanden
s� �r det �nd� till sist i h�nderna p� dem som medborgarna skall �verl�ta sina m�jligheter till
tillg�ng p� r�ttvisa.

Enligt Karin Widerberg anv�nder sig den borgerliga klassen av en juridisk ideologisk dominans
f�r att uttrycka sina existensvillkor i det kapitalistiska samh�llet. Begrepp som j�mlikhet och
frihet �r exempel p� juridiska fr�gest�llningar som utformats av jurister och som f�tt stor
betydelse i samh�llet.3  Alla begrepp och f�rest�llningar utformas och finns i en tid d� viss
ideologi r�der. S� �ven begreppet j�mlikhet. Detta begrepp var en av parollerna n�r
borgarklassen framf�rde sina protester mot feodalismens produktionss�tt.

G�llande r�tt kan inte f�r�ndra de positioner i samh�llet som skapar m�nniskors problem.
Mathiesen anser att klasser inte omfattas av g�llande r�tt och att klasstrukturen inte kan
f�r�ndras genom g�llande r�tt, utan det kr�vs politiska f�r�ndringar f�r det.4 P� samma vis som
r�ttssystemet ger sken av att vara k�nsneutralt, ger det sken av att vara klassneutralt. Klasser
osynligg�rs p� samma s�tt som man osynligg�r k�n Ð man bortser  fr�n att de finns.

N�r 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 st�rsta rikedomen vinner. P� samma s�tt som kapitalisterna
h�vdar att det kapitalistiska systemet �r r�ttvist och j�mlikt, h�vdar den r�ttsliga doktrinen att
partsf�rh�llandet leder till r�ttvisa. Ett partsf�rh�llande kan endast s�gas gynna j�mst�lldhet
och r�ttvisa n�r b�da parter i konflikten verkligen �r j�mst�llda.5 Idag har vissa frist�ende
organisationer etablerat sig s� att de �r maktfaktorer, om �n svagare �n storf�retagen, men de
har lyckats skapa sig en plattform och f�tt politiker att lyssna. Denna utveckling kommer
f�rhoppningsvis att leda till att f�r�ndringar kommer att g� fortare.

6 Makt

6.1 Definition och syn p� makt

Jag v�ljer att ge makt ett relativt stort utrymme i denna uppsats, d� jag anser att makt och
maktbegrepp �r n�got som man inte kan undvika n�r man talar om kvinnan och r�ttssystemet.
Kvinnan �r den som enligt tradition har mindre makt �n mannen, och kvinnans brist p� tillg�ng

                                                
2 Smart Carol, Feminism and the Power of Law, Routledge, London, 1989, sid. 19
3 Widerberg Karin, Kvinnor, Klasser och Lagar, 1750 - 1980, Publica, Liber F�rlag, Stockholm, 1980, citeras
h�refter Kvinnor, Klasser och Lagar, sid. 200
4 Mathiesen Thomas, R�tten i samh�llet, Bokf�rlaget Korpen, G�teborg, 1991, sid. 41 f
5 French Marilyn, Bortom Makten, om kvinnor, m�n och moral, Legenda, Bungay, Great Britan, 1985, citeras
Bortom Makten , sid. 441
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till makt �r ett hinder f�r hennes tillg�ng till r�ttssystemet. N�r man talar om �tg�rder f�r att
underl�tta kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet, kan f�rs�k till f�r�ndringar i maktstrukturen ses
som en form av �tg�rd.

Makt �r ett ord som f�rknippas med olika saker och �r sv�rt att definiera. Makt har ingen
gemensam m�ttenhet och definieras olika utifr�n de erfarenheter man har och den kultur man
lever i. Det kan vara ett begrepp med en negativ laddning, d� makt ofta upplevs ligga hos n�gon
annan.6 Makt finns p� b�de en individuell niv� och en strukturell niv�. Kvinnor �r inte
maktl�sa, men har mindre tillg�ng till makt p� b�da dessa niv�er j�mf�rt med m�n.

N�r man studerar makt och maktanalys �r fransmannen Michel Foucault ett namn man
oundvikligen st�ter p�. Enligt Foucault �r det oftast den negativa makten som studeras, en
gammal typ av makt d�r man f�rtrycks uppifr�n genom f�rbud och p�bud. Maktens
mekanismer har inte studerats i historien, utan historikerna har studerat de som hade makt, den
�r d�rf�r full av anekdoter om kungar och generaler.7

Foucault ser inte makt som en substans, utan som en relation. Makt �r inte n�got man �ger,
utan n�got man ut�var, inte n�gon egenskap som kan identifieras eller konfronteras. Foucault
menar att makt inte i f�rsta hand �r inneboende hos vissa f�rvaltare eller institutioner, utan
makt karakt�riseras av komplexa relationer mellan delar av ett samh�lle och interaktioner
mellan individerna i detta samh�lle. Maktrelationer �r oj�mnt koncentrerade och distribuerade
och stabiliseras av samh�llets sociala institutioner. Makt kan dock inte endast ses som en fr�ga
om dominans och inte heller bara som n�got negativt, utan makt kan ocks� vara kreativ och
produktiv. D�r makt finns, finns �ven motst�ndet till makten, men �ven detta motst�nd kan
s�gas finnas inom maktens sf�r, vilket enligt Foucault g�r makten till n�got dynamiskt.8 9

Genom att endast se p� maktens verkningar som f�rtryck s� anv�nder man en rent juridisk syn
p� makt. Man identifierar d� makten med en lag som s�ger nej, makt ses d� som en
f�rbudsmakt, vilket enligt Foucault �r ett alldeles f�r sn�vt och negativt s�tt att se p� makt.
Om makt endast vore f�rtryckande och sade nej skulle m�nniskor inte lyda. Vad som g�r att
makt accepteras �r att den inte enbart tynger ner oss med f�rbud, utan den �r ett produktivt
n�tverk, den �r n�jesframkallande, kunskapsformulerande och den skapar diskurs.10

Foucault menar att man i st�rre utstr�ckning b�r studera processer �n strukturer. �ven makten
utanf�r r�ttssystemet skall studeras, d� d�r finns mer makt �n det medges och det omr�dets
maktinflytande �kar. Detta ifr�gas�tter Carol Smart, d� hon inte anser att makten inom
r�ttssystemet avtar. Hon f�rnekar inte att det finns maktapparater utanf�r r�ttssystemet vars
inflytande �kar, men man kan inte bortse fr�n den maktapparat som r�ttssystemet �r, en
maktapparat som �r ett hinder f�r feminismen.11 Enligt Smart �r det inte alls s�kert att den
                                                
6 SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige, Maktutredningens huvudrapport, sid. 17
7 Gordon Colin, (editor) Michel Foucault, Power/Knowledge, Selected interviews and other writings 1972 -
1977 by Michel Foucault, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempsted, 1980, citeras h�refter Power/ Knowledge,
sid. 52
8 a. a. sid. 17
9 F�r en diskussion om makt, motmakt och vanmakt se Habermas, Jurgen, Knowledge and Human interests,
Beacon Press, Boston, 1972
10 Gordon Colin, Power/Knowledge, 1980,sid. 119
11 Smart Carol, Feminism and the Power of Law, 1989, sid. 6 f
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gamla makten och d�rmed r�ttssystemets betydelse �r p� avtagande. Situationen kan ist�llet
mycket v�l vara den motsatta, som exempel p� det kan man se den �kade legaliseringen av
vardagslivet - det finns lagstiftning som ber�r allt fr�n f�delse till d�d.12 Lagstiftningen ber�r
hela livet, allt ifr�n n�r ett foster anses livsdugligt till vad som g�ller f�r att d�df�rklaras. Den
ber�r vem som har r�tt att gifta sig, vem som har r�tt att bli inseminerad, och vem som f�r
fostra och adoptera barn. Lagar och f�rordningar avg�r, t ex om man kan bygga ut sitt hus, n�r
man kan vara f�r�ldraledig och vilket land man har r�tt att bo i.

Eva-Maria Svensson ser p� maktanalys som ett s�tt att synligg�ra r�ttens ensidighet,
relevansen av genus och r�ttens normerande verkan. Det �r inte det medvetna ut�vandet av
makt som Eva-Maria Svensson syftar p� (det som Foucault kallar f�r negativ makt), utan hon
po�ngterar att vad som �r �n mer betydelsefullt f�r v�ra tankeramar och r�ttens normerande
verkan �r den hierarkisering eller ordning som vi upplever som naturlig.13

Eva-Maria Svensson ger utnyttjandet av f�r�ldraledigheten som ett exempel p� hur
k�nsrelaterade maktf�rh�llanden blir inkorporerade i v�rt undermedvetna. F�r�ldraledighet
utnyttjas endast till en liten del av pappor och detta kan f�rklaras p� en m�ngd s�tt som
tenderar att bli reproducerande. Eftersom mannen ofta tj�nar mer �n kvinnan �r det mer
ekonomiskt f�rdelaktigt att kvinnan stannar hemma. Detta leder i sin tur till att kvinnan halkar
efter i sin karri�r. Till detta kommer arbetsgivarnas f�rv�ntningar p� manligt och kvinnligt
beteende. Allt detta f�rst�rker bilden av att det �r negativt att ta hand om barn ur
karri�rsynpunkt. Trots att, att ta hand om barn borde vara en positiv egenskap med positiva
effekter.14

I maktutredningens direktiv anv�nder man sig av en historieskrivning som inneb�r, att ingen
koppling g�rs mellan kvinnors strukturellt l�gre sociala status och problem med demokrati och
styrning. Ist�llet kopplas kvinnors l�gre sociala status ihop med problem kring resurssvaga
medborgare. P� detta vis g�rs maktfr�gan mellan k�nen ist�llet till en social fr�ga.15 Utifr�n ett
resurst�nkande f�rklarar man varf�r kvinnor �r underrepresenterade i politiken, n�ringslivet
och i organisationerna, varf�r kvinnan p� hela arbetsmarknaden har en s�mre st�llning �n
mannen. Resurst�nkandet ger inte n�gon teori eller id� om varf�r det �r p� detta vis. Detta g�r
att n�r resurstanken anv�nds f�r att f�rklara kvinnors ekonomiska, sociala och politiska
underl�ge, d�ljs de verkliga orsakerna till problemet. Tanken om bristande resurser som en
f�rklaringsmodell f�r kvinnans st�llning, ger sken av att det �r kvinnan som inte r�cker till, som
kommer till korta, ist�llet f�r att problemet skulle kunna ligga i systemet.16

6.2 Makten i samh�llet och i r�ttssystemet

En despotisk makt kr�ver en stor samh�llsapparat. Det kr�vs polis, milit�r, hemlig polis f�r att
f�rhindra motst�nd och b�de juridisk och samh�llelig administration beh�vs. Denna stora
apparat �r inte ett effektivt s�tt att ut�va makt p�. Den effektivaste formen av social kontroll
(l�s makt) �r inte att krossa oppositionen, utan att hindra att den uppst�r. Detta kan g�ras
genom allt fr�n att kontrollera tankar och id�er om vad som �r acceptabelt och oacceptabelt, till
                                                
12 a. a. 1989, sid. 8
13 Svensson Eva-Maria, Genus och r�tt, 1997, sid. 199
14 a. a. sid. 232
15 SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige, Maktutredningens huvudrapport, sid. 73
16 a. a. sid. 73 f
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att utifr�n en maktposition skapa lagar som f�rhindrar att makten ifr�gas�tts. Allt sker
naturligtvis i demokratins namn och skapandet av accepterade f�rest�llningar hos allm�nheten
g�r livet l�ttare f�r de styrande. Om man som samh�llsmedborgare kan �vertygas om att de
som dominerar har r�tt att dominera och att de med materiella f�rdelar har r�tt att ha dessa - s�
ifr�gas�tts detta oftast inte. Makten arbetar p� att �stadkomma samtycket fr�n de
underordnade. Detta samtycke sker oftast inte med gl�dje utan genom att man resignerat
accepterar att man �r maktl�s. Institutionaliserade maktf�rh�llanden blir inbyggda i v�rt
undermedvetna.17

Oavsett om r�tten bygger p� tv�ng eller koncensus beh�ver den legitimeras. Eva-Maria
Svensson h�ller med Foucault om att tv�ng kr�ver en stark kontrollerande maktapparat, men
denna kan inte ens existera om den inte �verensst�mmer med medborgarnas syns�tt. Ett s�tt
f�r tv�ngsmakten att undvika konflikt �r att p�verka beteendet till ett visst �nskv�rt s�tt, och
detta kan man g�ra med hj�lp av r�ttssystemet.18 Det �r inte de r�ttsliga normerna eller hot om
sanktioner som �r avg�rande f�r de flesta m�nniskors inst�llning till, t ex mord.19 Den r�ttsliga
ordningen �r i behov av att legitimeras, d� den p� det viset verkar normerande och
sj�lvbekr�ftande. Legitimitet kan uppn�s genom formellt anspr�k, samt genom ett mer
allm�nmoraliskt r�ttf�rdigande. Olika legitimeringsgrunder verkar i olika sammanhang och
anv�nds i f�rh�llande till olika grupper.20

Eva-Maria Svensson tar in genusbegreppet i sin analys av makt och menar att n�r man
anv�nder genus som analytiskt begrepp blir legitimeringsgrunder (som utesluter genus relevans
genom en avskiljandets logik) s�rskilt intressanta.21 R�tten uttrycker den r�dande v�rldsbilden
och dess normer arbetar f�r att bevara den. Samtidigt f�r�ndras f�rest�llningen om r�tten och
d� �r det n�dv�ndigt att r�tten inte f�rlorar sin legitimitet.22 Hur genusrelationen p�verkar
s�ttet att reglera samh�llet r�ttsligt och hur samma relation regleras r�ttsligt �r centralt f�r det
privata livet. Om praktiken inte st�mmer �verens med de r�ttsliga normerna kan det leda till en
legitimeringskris.23 Om en l�sning har anv�nts under en viss tid, uppst�r det tankevanor som
f�rst�rker de ideologiska och teknisk - ekonomiska tr�ghetsfaktorerna. Samh�llsstyrningen
sker p� s� s�tt genom permanenta, of�r�nderliga (�tminstone under viss tid) regler och inte
genom st�ndiga ad hoc regler.24

Den vetenskapliga legetimeringsgrunden blir h�r v�ldigt central. Den bygger enligt Eva-Maria
Svensson p� �tskiljandet mellan subjekt och objekt. Objektet, r�tten, blir upph�jt �ver s�dana
faktorer som subjektets k�n.25 Om och n�r legitimeringen fungerar som avsett, kommer ocks�
r�tten att verka sj�lvuppfyllande och inomsystematiskt bekr�ftande. ÓR�ttens roll som
bevarare av samh�llsordningen omfattar givetvis ocks� ordningen mellan genusen i

                                                
17 Gordon Colin, Power/Knowledge, 1980, sid. 97 ff
18 Svensson Eva-Maria, Genus och r�tt, 1997, sid. 214
19 a. a. sid. 202
20 a. a. sid. 197
21 a. a. sid. 198
22 a. a. sid. 121
23 a. a. sid. 197
24 a. a. sid. 214 f
25 a. a. sid. 198
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genussystemet. I v�r samtid f�ruts�tts genus inte ha n�gon betydelse, r�tten f�ruts�tts vara
k�nsneutral. I sj�lva verket styrs r�tten av avskiljandets logik.Ó26

Under tiden f�r feodal - och slavsamh�llena, var positionerna makt och maktl�s uppenbara.
Med demokratins int�g suddades de tidigare sj�lvklara gr�nserna ut. I dagens postindustriella
samh�lle, med demokrati, j�mlikhetslagar och ombudsm�n f�rdunklas maktrelationerna
ytterligare. ÓNeutralÓ lagstiftning �r ett exempel p� detta. S�dan lagstiftning ger alltid dem med
makt r�ttigheter �ver dem som �r maktl�sa. Att lagar ger f�rdelar �t vita v�lsituerade m�n �r
inte n�gon nyhet, men sv�rt att bevisa och ta p�. I varje strata i en klassanalys finns kvinnor
och m�n och i varje strata �r kvinnan underordnad mannen. �vergripande ideologier  h�vdar
idag j�mlikhet mellan kvinnor och m�n och att lagar �r neutrala och r�ttvisa. Ideologiernas
normerande verkan kan t o m skymma att empirin inte �r j�mlik.

Foucault anser att demokrati kan ses som ett system av konkurrerande elitgrupper. Grupper
som utger sig f�r att gagna hela samh�llet r�ner st�rst framg�ng. Vad som anses gagna samh�llet
i stort �r dock inte alltid byggt p� fakta, utan p� pengar, makt och marknadsf�ring. Makt �ver
andra �r efterstr�vansv�rt.27 M�n f�rlorar p� att sl�ppa in kvinnor, eftersom deras relativa
makt d�rmed skulle f�rsvagas.

Om man tror att juridik har med r�ttvisa att g�ra �r man b�de orealistisk och sentimental. Det
�r ekonomi som �r viktigast. Lagen �r ett uttryck f�r maktf�rh�llanden och makt �r det h�gsta
goda.28 Marilyn French anser att ÓInget annat yrke �r t�tare sammanfogat med maktens
expansion och den gradvisa �verg�ngen till totalism �n juridiken.Ó 29 Jurister har i alla tider
tj�nat dem som har kunnat betala - herrar, furstar, borgare, kyrkan - och storf�retagen.30

Vad som anses vara juridiskt r�tt och moraliskt r�tt varierar utifr�n den sociala, kulturella och
historiska kontexten. P� samma s�tt varierar vad som anses vara manligt och kvinnligt. R�tten
�r ett maktmedel n�r det g�ller att skapa, bef�sta och konstruera k�n, d� lagar reflekterar de
officiella normer och konstruktioner som f�r tillf�llet r�der i ett samh�lle, �ven de normer och
v�rderingar som g�ller k�n.31  ÓF�rst om den verklighet som upplevs av kvinnor och av barn
till�ts ha Ójuridisk relevansÓ kommer juridikens k�n att f�r�ndrasÓ.32

7 Kunskap och sanning
Kunskap och sanning �r viktiga n�r man talar om olika hinder f�r kvinnans tillg�ng till
r�ttssystemet eftersom man m�ste ha kunskap f�r att veta vilka r�ttigheter man har och f�r att
kunna definiera vad som �r viktigt f�r att kunna uppn� f�rb�ttringar genom olika �tg�rder.
Sanning eller snarare vems sanning och vems verklighet som skall �terspegla sig i r�ttssystemet
�r ocks� viktig, f�r att hinder skall kunna �vervinnas och �tg�rder kunna inf�ras som utg�r fr�n
kvinnors erfarenhet.

                                                
26 a. a. sid. 199
27 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 K�n, ur Nordborg Gudrun (red), Makt och k�n, Tretton bidrag till
feministisk kunskap, Symposium, Stockholm/Stehag, 1997, h�refter citerad Makt och K�n, sid. 171
32 a. a. sid. 194
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Ett citat av Karin Widerberg s�ger mycket om makt och kunskap.Ó Kunskap �r makt men
makten �ver kunskapen ligger inte i de f�rtryckta gruppernas h�nder.Ó33 Att makt och
ekonomisk makt �r relaterade till varandra �r ingen nyhet och genom kunskap f�r makt effekt.
Foucault anser att ÓDet �r inte m�jligt att ut�va makt utan kunskap, det �r om�jligt f�r
kunskap att inte genomsyra maktenÓ.34 ÓSanningen produceras genom kunskapÓ.35

Kunskap kan definieras som vetande, insikt och l�rdom. Kunskap �r etnocentriskt och
androcentriskt betingad. Beroende p� vem man �r och var man bor �r synen p� kunskap olika.
Kunskap �r de erfarenheter som man har f�rv�rvat utifr�n den person, det k�n och den milj�
man kommer ifr�n. Vi har d�rf�r alla en n�got olik kunskapsuppfattning, med st�rre likheter
om vi har samma k�n, samma nationalitet och samma kulturella och historiska bakgrund. Det
�r ocks� vissa gruppers kunskap som har kunnat dominera och d�rmed bilda v�rdebas f�r den
kunskap som anses som den r�tta, och som d�rmed bildar norm. I vissa fall kan man s�ga att
kunskap anv�nds som ett vapen eller som ett s�tt att ut�va makt.

Kunskap �r ofta f�rknippat med objektivitet. Objektivitet �r inte bara en fr�ga om metoder
utan �ven en fr�ga om vilken syn man har p� kunskap, vad kunskap b�r vara och vad kunskap
�r. Utifr�n ett feministiskt perspektiv handlar objektivitet om Ó vem som f�r tala, om vad och
om hur man kan talaÓ.36 R�tten och f�rst�elsen av den pr�glas liksom all vetenskap av distans
till det som studeras. Det som studeras, objektet eller det som kallas verkligheten, avskiljs fr�n
den studerande, subjektet och fr�n det som anses falla utanf�r den anv�nda systematiken,
teorin och metodologin. Man fokuserar p� avskilda delar, vilket inneb�r att man d�rmed
begr�nsar verkligheten.37

Kvinnors erfarenheter �r annorlunda en m�ns och d�rf�r �r ocks� kvinnors kunskap baserad p�
andra grunder �n m�ns. Det uppst�r d�rf�r diskrepans mellan kvinnors kunskap och m�ns
kunskap, vilket inneb�r att kvinnan kommer till korta d� det �r mannens kunskap och mannens
erfarenheter som ligger till grund f�r  ÓobjektivÓ kunskap. �ven r�ttssystemet baseras p�
denna manliga ÓobjektivaÓ kunskap. Idag engagerar sig feminister i v�stv�rlden i kvinnlig
subjektivitet och kunskapsproduktion utifr�n ett k�nsperspektiv. Debatten avser fr�mst hur
k�n g�res och f�rst�s och inte s� mycket om vad k�n �r. K�n ligger inte och v�ntar p� att
uppt�ckas, utan k�n �r verksamt i kunskapsproduktionens alla led.38

N�r man har kunskap om n�got, vet man saker om detta - man vet sanningen. Sanningen ligger
inte utanf�r makten, inte heller saknar den makt. Den �r inte n�got som �r f�runnat en fri sj�l,
utan sanningen �r n�got i v�rlden. Varje samh�lle har sin regim av sanning, sin politik vad g�ller
sanning, sina mekanismer och exempel som medf�r att man kan avg�ra vad som �r sanna och
falska p�st�enden. Vissa procedurer anses vara mer v�rda �n andra n�r det g�ller anskaffandet
av sanning, likas� har vissa personer mer status �n andra n�r det g�ller att avg�ra vad som �r

                                                
33 Widerberg Karin, Kvinnor, Klasser och Lagar, 1980, sid. 9
34 Gordon Colin, Power/Knowledge, 1980, sid. 52
35 a. a. sid. 93
36 Widerberg Karin, Widerberg Karin, Kunskapens k�n, minnen, reflektioner och teori, Norstedts, Stockholm,
1995, citeras h�refter, Kunskapens k�n, sid. 175
37 Svensson Eva-Maria, Genus och r�tt, 1997, sid. 125
38 a. a. sid. 121 f
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sant.39 Maktf�rh�llanden har inflytande �ver vad som anses sant, och man kan inte  tala om en
kamp f�r sanningen, utan om en kamp f�r sanningens status och de ekonomiska och politiska
rollerna som sanningen spelar.40 I kampen om sanningens status finns r�ttssystemet enligt
Smart, och makt tillfaller r�ttssystemet genom dess anspr�k p� sanning.41

Det som inte anses vara kunskap och sant kallas tro, och denna tro har mindre v�rde �n
sanningen och kan ofta helt diskvalificeras. Att best�mma ett kunskapsomr�de som vetenskap
�r att s�ga att det st�r f�r sanning, vilket medf�r att det som �r icke-vetenskapligt inte �r sant.
R�tten s�tter sig �ver vissa kunskapsomr�den som psykologi, sociologi eller sunt f�rnuft.
Juridik g�r ut p� att anv�nda en metod f�r att avg�ra sanningen i en kedja av h�ndelser.42

8 Juristutbildningen
Att juristutbildningen tar upp �ven kvinnans villkor �r av st�rtsa vikt, d� f�r�ndringar m�ste
b�rja d�r f�r att f� genomslagskraft i r�ttssystemet. Kvinnov�ldskommissionens bet�nkande
(SOU 1995:60) beskriver bl a hur olika utbildningar tar upp och bem�ter fr�gan om v�ld mot
kvinnor, och �verhuvudtaget hur man inom utbildningar som l�karlinjen, polish�gskolan,
psykologutbildningen, juristutbildningen, socionomutbildningen och sjuksk�terskeutbildningen
behandlar fr�gan om k�n. Man fann bl a att programmet f�r juristutbildningen inte tar upp
fr�gan om v�ld mot kvinnor i n�gon st�rre utstr�ckning. Det finns vissa m�jligheter att som
f�rdjupningskurser l�sa olika kvinnorelaterade �mnen. Ett k�nsperspektiv saknas till stora
delar b�de i litteraturen och hos l�rarna.43 Bet�nkandet f�resl�r att m�lbeskrivningen f�r
juristutbildningen kompletteras. Vilket ocks� skett fr o m 1 maj 1999. F�r att f� en godk�nd
examen skall studenten ha erh�llit insikter i samh�llsf�rh�llanden och familjeproblem som
p�verkar m�ns och kvinnors livsbetingelser och i fr�gor som anknyter till fysiskt och psykiskt
v�ld.44

I Genusperspektiv i forskningen45 tas inte r�ttsvetenskap och juristutbildningen upp, n�r man
g�r igenom i stort s�tt varje annan utbildning och vetenskap som ber�r kvinnan, s�som
historia, litteraturvetenskap, statsvetenskap, medicinsk vetenskap och naturvetenskap. F�r
mig k�nns det mycket otillfredsst�llande att inte r�ttsvetenskapen �r med, s�rskilt d�
genusperspektivet i stor utstr�ckning inte alls f�rekommer i juristutbildningen.

Juristyrket �r fortfarande ett ÓmanligtÓ yrke trots att allt fler kvinnor studerar juridik. Av de
som p�b�rjade juristlinjen 1996/97, var andelen kvinnor 54 %.46 Traditionellt har juristlinjen
haft f� studerande med arbetarbakgrund. 1996/97 hade 11 % av studenterna under 35 �r
arbetarbakgrund och 47 % hade f�r�ldrar som tillh�rde de h�gre tj�nstem�nnen.47 Den sociala
bakgrunden �r allts� ganska skev, bara l�karlinjen har studenter med en liknande social
sammans�ttning. Kvantitativt har juristk�ren alltid varit mansdominerad. P� senare �r har
kvinnornas andel �kat och 1995 var kvinnors andel av den svenska juristk�ren 37 % av totalt
                                                
39 a. a. sid. 131 f
40 a. a. sid 42
41 Smart Carol, Feminism and the Power of Law, 1989, sid. 23
42 Smart Carol, Feminism and the Power of Law, 1989, sid. 9 f
43 SOU 1995:60 Kvinnofrid, Huvudbet�nkande av kvinnov�ldskommissionen, del A, sid. 387 f
44 a. a. sid. 392 f
45 Ds 1996:26, Genusperspektiv i forskningen, Utbildningsdepartementet
46 Utbildningsstatistisk �rsbok 1998, SCB, Halmstad, 1998, sid. 102
47 a. a. sid. 112
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12 388 jurister.48 M�nga kvinnlig juridikstuderande och en mansdominerad juristk�r kan te sig
mots�gelsefullt, men �ven om antalet kvinnliga studenter �verskrider det manliga antalet tar det
m�nga �r innan detta �terspeglar sig i juristk�ren. M�nga kvinnliga jurister har inte heller
samma m�jligheter som m�n att g�ra karri�r och n� de positioner som g�r att man f�r det
inflytande p� juristk�ren som beh�vs f�r att f�r�ndra den, bl a beroende p� ansvar for barn och
familj. Enligt en finsk unders�kning av Harriet Silius upplever kvinnor inom juristyrket sig
f�rst och fr�mst som jurister och t�nker inte s�rskilt p� att de �r kvinnliga jurister. 49 Kvinnliga
advokater hamnar ofta i ett dilemma enligt Smart; skall de vara goda feminister och d�liga
advokater eller vice versa?50

Ett �kat antal kvinnor har haft effekt inom vissa omr�den av juridiken, t ex �r m�nga
m�ls�garbitr�den kvinnor, men i stort s� har kvinnor inom de traditionella juristyrkena inte
medf�rt att kvinnans f�ruts�ttningar f�rb�ttrats i f�rh�llande till r�ttssystemet. Kvinnliga
jurister �r inte undantagna fr�n arbetet med att stifta straffr�ttsliga lagar, men �r �nd� till stora
delar undantagna fr�n detta arbete, d� det till st�rsta delen �r medel�lders m�n fr�n medel och
�verklassen som b�de best�mmer dagordningen f�r lagstiftandet och hur dessa lagar anv�nds.51

                                                
48 Silius Harriet, Att vara kvinna och jurist, ur Nordborg Gudrun (red), Tretton kvinnoperspektiv p� r�tten,
Iustus f�rlag, Uppsala, 1995, citeras Tretton kvinnoperspektiv, sid. 4
49 a. a. sid. 6
50 Smart Carol, Feminism and the Power of Law, 1989, sid. 22
51 Heidensohn Frances, Women and Crime, andra upplagan, MacMillan Press, London, 1996, sid. 34
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Del 2  Hinder och �tg�rder

9 Bakgrund
Det finns en m�ngd hinder f�r att kvinnan skall ha full tillg�ng till r�ttssystemet. M�nga av
dessa hinder �r subtila och inte helt l�tta att upppt�cka. Dessa hinder �r inte en f�ljd av n�gons
intention, utan mer en f�ljd av att samh�llet i stort �r uppbyggt och format av och f�r m�n.
Allt som f�rsv�rar kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet kan ses som hinder, det kan vara allt fr�n
attityder och bem�tande, till lagstiftning och f�rordningar som tillkommit utan att h�nsyn
tagits till kvinnans behov. R�ttssystemets objektivitet och neutralitet inneb�r f�r kvinnan att
en m�ngd hinder finns inbyggda, d� kvinnans behov, �nskem�l och verklighet inte funnits med
vid utformandet av r�ttssystemet. De befintliga �tg�rder som finns f�r att undel�tta tillg�ngen
till r�ttssystemet har det gemensamt att de i f�rsta hand utg�r fr�n ett manligt behov. �ven n�r
�tg�rder inf�rs f�r att i f�rsta hand underl�tta kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet �r det inte
sj�lvklart att dessa �tg�rder f�r avsedd effekt, utan de kan ibland skapa ytterligare hinder f�r
kvinnan.

Det finns en internationell r�relse som kallas, Óaccess to justiceÓ r�relsen, vars m�l �r att
r�ttigheter inte skall vara ett privilegium f�r n�gra f�, utan alla skall ha tillg�ng till ett
r�ttsskydd baserat p� j�mlikhet, billighet och r�ttvisekrav. Denna r�relse har enligt min mening
mycket att erbjuda kvinnor, d� den arbetar f�r att �verkomma m�nga av de hinder som idag
finns f�r att f� tillg�ng till r�ttssystemet. D� vita medelklassm�n har utformat r�ttssystemet �r
det m�nga grupper, d�ribland kvinnor, som p� ett eller annat s�tt inte passar in och p� s� vis
kommer till korta. S�rskilt det faktum att r�ttssystemet bygger p� ett j�mb�rdigt partssystem
sl�r mot svagare grupper, d� de varken har de ekonomiska resurser eller den kunskap som
beh�vs f�r att driva igenom sina r�ttigheter. Det faktum att kvinnan �r en anomali i
r�ttssystemet bidrar ocks� till att hon hamnar i en svagare position i partssystemet.

Man kan dela upp Óaccess to justiceÓ r�relsen i tre olika stadier. F�rsta stadiet r�r ekonomiska
f�ruts�ttningar f�r ett j�mlikt r�ttsskydd, t ex r�ttshj�lpslagstiftning. Andra stadiet r�r
kollektiva, diffusa och fragmentariska intressen, t ex grupptalan och specialdomstolar som
Marknadsdomstolen. Tredje stadiet r�r alternativa konfliktl�sningsmetoder.52  De olika
stadierna i "Access to justice" r�relsen representerar olika sorts �tg�rder f�r att komma till
r�tta med en del av de hinder som finns f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet.

D� kvinnan, oftare �n mannen, har s�mre ekonomiska f�ruts�ttningar att driva sin sak �r
r�ttshj�lp en �tg�rd som skulle kunna erbjuda kvinnan hj�lp. Reglerna f�r att erh�lla r�ttshj�lp
�r dock s�dana att m�nga �nd� inte f�r den hj�lp de beh�ver.

Eftersom kvinnan ofta �r bekant med f�r�varen n�r hon uts�tts f�r v�lds- eller sexualbrott kan
hon inte uppn� maximal offerstatus, vilket inneb�r att hon riskerar att inte bli bem�tt p� ett
korrekt s�tt, d� hon dessutom ofta saknar det inflytande hon beh�ver f�r att h�vda sin r�tt,
riskerar hon att inte f� en r�ttvis behandling.

                                                
52 �nnerby Anna, Grupptalan i Sverige? En kritisk granskning av bet�nkandet om gruppr�tteg�ng SOU
1994:151 http://jur1197.jur.lu.se/cgi-bin/bookmgr/bookmgr.cmd/BOOKS/97hjpr02/CCONTENTS
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Alternativa konfliktl�sningar �r ocks� �tg�rder som kan vara positiva f�r kvinnor. N�r det
g�ller t ex familjer�ttsliga �renden, d�r en kompromiss kan leda till att allas intressen tas till
vara och inte bara parternas kortsiktiga l�sningar n�s. Medling kan dock vara riskfyllt om en av
parterna �r svagare �n den andra och medlaren inte tar h�nsyn till detta, s�rskilt d� medlingen
inte �r offentlig.

Grupptalan �r ett exempel d�r kvinnor skulle ha mycket att vinna. Detta �r en �tg�rd som
skulle �ka tyngden vid, t ex diskrimineringstvister enligt j�mst�lldhetslagen. Fler skulle f�
m�jlighet att driva sin sak, och tyngden bakom det skulle ge st�rre genomslag hos
arbetsmarknaden.

10 F�r�vare och offer

10.1 Inledning

I detta kapitlet tar jag upp teorier om kvinnlig kriminalitet, kvinnlig brottslighet och kvinnan
som offer, detta f�r att ge en bakgrund till hur kvinnan bem�ts av r�ttssystemet som f�r�vare
och offer. Detta f�r att kunna komma in p� hur attityder inverkar p� bem�tandet av kvinnor
som kommer i kontakt med r�ttsystemet och f�r att se om olika �tg�rder f�r att underl�tta
kontakten med r�ttssystemet har beaktat kvinnans behov.

10.2 Kvinnlig kriminalitet

10.2.1 Teorier om kriminalitet

N�r man talar om kriminalitet kommer man os�kt in p� olika f�rklaringsmodeller om varf�r
m�nniskor blir kriminella. Likas� sl�s man av de faktum att det �r f�rh�llandevis f� kvinnor
som beg�r brott. Som med andra teorier finns det ingen teori som fullst�ndigt kan f�rklara
kriminalitet. Det finns olika f�rklaringar, alltifr�n biologiska f�rklaringsmodeller till sociala
betingelser. D� m�ns och kvinnors livsvillkor till stora delar skiljer sig �t, har man funnit det
n�dv�ndigt att f�rs�ka finna s�rskilda teorier som f�rklarar kvinnors kriminaltet - d� kvinnor
beg�r andra brott, och f�rre brott �n m�n. Gemensamt i de olika f�rklaringsmodellerna f�r
kvinnlig kriminalitet finns ocks� f�rklaringar till varf�r kvinnor inte beg�r brott i samma
utstr�ckning som m�n. B�de teorier om manlig och kvinnlig kriminalitet har det gemensamt att
kriminalitet �r en avvikelse fr�n det normala, men m�ns kriminalitet anses inte som n�got
abnormt eller moraliskt  oansvarigt om de inte beg�r grova v�lds eller sexualbrott. Kvinnor som
beg�r brott anses d�remot i st�rre utsr�ckning som motbjudande, vulg�ra och abnorma.

10.2.2 Teorier om kvinnlig kriminalitet

Enligt Smart �r b�de gamla och nyare teorier om kvinnlig kriminalitet sexistiska. Sedan slutet
p� 1800 - talet har man tillskrivit det ena k�net socialt o�nskade karakt�rsdrag som f�ruts�tts
vara inneboende i det k�net. Denna biologiska determinism har pr�glat studierna av orsakerna
till kvinnlig kriminalitet. Kvinnliga brottslingar anses ha varit motiverade av fundamentala
kroppsliga funktioner som, t ex menstruation och �verg�ngs�ldern n�r de har beg�tt brott.
Kvinnans biologi styr hennes intelligens, f�rm�ga, temperament och aggressioner. Biologiskt �r
kvinnan of�rm�gen att beg� brott, men om s� �nd� sker �r det patologiskt. Biologi anses vara
det viktigaste s�ttet att f�ruts�ga beteenden, d�rf�r bortses det i stort fr�n faktorer som klass,
kultur, status, �lder och makt n�r kvinnlig kriminalitet har studerats. Kvinnan ses som en
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homogen grupp.53  F�rst p� 70 - talet kom de f�rsta feministiska ansatserna till att studera
kvinnlig kriminalitet. Freda Adler och Rita Simon var tv� av dessa kvinnor som skapade debatt
med sina teorier om kvinnlig kriminalitet.54

10.2.3 Maktteorier

Inom det som kallas maktteorin f�rklaras kvinnors relativt l�ga delaktighet i kriminalitet,
j�mf�rt med m�ns delaktighet, bl a med att ton�rsflickor relativt sett har mindre makt �n
ton�rspojkar. En maktskillnad som best�r i vuxen �lder. Den patriarkala kontrollen �vervakar
och h�ller koll p� flickors och kvinnors beteende, vilket g�r att det �r sv�rare f�r dem att delta i
b�de legala och illegala aktiviteter. Kvinnors relativa sociala maktl�shet g�r att de inte s�rskilt
ofta kommer att ha en s�dan position att de kan beg� allvarliga brott.55

10.2.4 K�nsrollsteorier

N�r kvinnan blir allt mer emanciperad s� tar hon efter mannen �ven vad g�ller kriminalitet.
Kriminalitet blir en fr�ga om j�mlikhet. N�r k�nsrollerna f�r�ndras blir kvinnan allt mer som
mannen. Bl a har kvinnors �kade tillg�ng till krediter och varuhus, skapat tillf�llen d�r
m�jligheterna f�r att beg� brott �kat.56

10.2.5 Deltagandeteorier

Eftersom kvinnan idag j�mf�rt med tidigare deltar i samh�llet p� ett helt annat s�tt �n tidigare
inneb�r det att hon har st�rre m�jligheter �n tidigare att beg� brott. S�rskilt viktigt �r kvinnans
�kade deltagande i arbetslivet. K�nsrollerna f�r�ndras och kvinnans attityd till arbete familj
och brottslighet ocks�. N�r nya arbetsomr�den �ppnas f�r kvinnor, �kar ocks� deras
m�jligheter att beg� brott som �r relaterade till arbetsplatsen. 57

10.2.6 Utst�tningsteorier

Enligt den norska kriminologen Cecilie H�jg�rd finns nyckeln till f�rst�elsen av utvecklingen av
kvinnors brottslighet i sp�nningsf�ltet mellan k�n och klass. Kvinnor har st�rre m�jligheter
idag att delta i sociala aktiviteter utanf�r hemmet, men �r fortfarande ansvarig f�r hemmet och
tar huvudansvaret f�r hem och barn. Med �kat deltagande �kar ocks� risken f�r utslagning.
Den �kning av kvinnlig brottslighet som man kan se beror enligt H�jg�rd p� att allt fler kvinnor
i samh�llet sl�s ut.58

10.2.7 Kontrollteorier

Denna teori g�r ut p� att kvinnor kontrolleras p� ett annat s�tt �n m�n. Kontrollen av kvinnor
sker inte i f�rsta hand genom det straffr�ttsliga systemet utan det sker p� andra formella s�tt,
psykiatrin �r ett exempel p� social formell kontroll av kvinnor. I v�rt samh�lle blir kvinnor
psykiskt sjuka och m�n blir kriminella.59 Utvidgar man kontrollen till den informella sociala

                                                
53 Smart Carol, Law, Crime and Sexuality, Essays in Feminism, Sage, London, 1995, citeras Law, Crime and
Sexuality, sid. 18 ff
54 Lindgren Sven-�ke, Om brott och straff, Fr�n sociologins klassiker till modern kriminologi,
Studentlitteratur, Lund, 1998, citeras Om brott och straff, sid. 87
55 a. a. sid. 89
56 a. a. sid. 87 f
57 a. a. sid. 89
58 H�jg�rd Cecilie, Kvinnelige lovbrytere, ur H�jg�rd Cecilie och Snare Annika, (red), Kvinners skyld, En
nordisk antologi i kriminologi, Pax Forlag A.S, Oslo, 1993, citeras Kvinners skyld, sid. 57 ff
59 a. a. sid. 48
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kontrollen, kan man se att kvinnor fr�mst kontrolleras informellt, medan m�n i st�rre
utstr�ckning kontrolleras formellt. Ett anst�ndigt uppf�rande �r n�got som �r viktigt f�r hur en
kvinna uppfattas av sin omgivning, b�de i hemmet och i arbetslivet. Kvinnan uts�tts f�r social
kontroll i alla allm�nna milj�er. Koderna f�r kvinnors beteende �r str�ngt reglerade.60

Kvinnan riskerar mycket mer �n en man om hon hamnar i f�ngelse. N�r en man sitter i f�ngelse
sk�ts hem och barn av hans fru eller flickv�n och n�r han kommer ut igen finns kvinnan och
barnen d�r f�r att ta emot mannen. En man anses f�rsaka sina barn i mindre utstr�ckning �n en
kvinna om han hamnar i f�ngelse. F�r en kvinna inneb�r ett f�ngelsestraff att hon dessutom
bed�ms vara en ol�mplig mor och det �r inte s�kert att hon har man och/eller barn kvar n�r hon
kommer ut igen. En ensamst�ende mor som hamnar i f�ngelse kanske t o m f�rlorar sina barn,
vilket �r ett nog s� starkt incitament f�r att inte beg� brott. I vissa andra fall kan kvinnan dock
f� ett mildare straff med tanke p� barnen.61

D� kvinnor inte beg�r brott i samma utstr�ckning som m�n �r de relativt ovanliga i
r�ttssystemet och n�r de f�rekommer �r det ofta f�r att de beg�tt brott som, t ex snatteri.
Kvinnor d�ms till  lindrigare straff �n m�n och f�r oftare straffrihet. Men kvinnan �r en
anomali i r�ttssystemet och d�rf�r sv�rare att f�rst� sig p�. Fylleri, v�ld och vissa sexuella
beteenden, upplevs som n�got som b�de bryter mot ett kvinnligt beteende, s�v�l som mot
vissa lagar. Kvinnan d�ms p� tv� plan ett juridiskt och ett socialt.62

Frances Heidensohn anser att n�r man studerar kvinnlig kriminalitet, �r det viktigt att man
studerar kvinnors konformitet och inte bara kvinnors avvikelse. Hon anser Óatt effekten av
m�nga aspekter av v�r kultur, �r att producera konformitet hos kvinnor.Ó63 En konformitet till
b�de sin r�tta plats i samh�llet och till en striktare efterlevnad av samh�llets r�ttsliga och
moraliska regler. Varf�r kvinnor lyder och f�ljer samh�llets konventioner och f�rh�ller sig mer
konforma �n m�nnen �r en fr�ga som m�ste f�rs�ka besvaras om man skall kunna f�rst� varf�r
kvinnor inte beg�r s� m�nga brott som m�n. 64

Kriminologin idag �r sn�v och arbetar med enhetliga problem och enhetliga svar, vilket enligt
min �sikt inte �r m�jligt, d� det inte finns n�gra enhetliga problem eller svar. Enligt Carol Smart
kan Ókriminologi aldrig dekonstruera kriminalitetÓ.65 Jag h�ller med Smart, som anser att
lagbrotten b�r dekonstrueras, att sexualbrott skall lokaliseras inom den sexuella relationen,
ekonomisk brottslighet relateras till den marknadsekonomiska rationaliteten, tillgreppsbrotten
f�rst�s i den ekonomiska sf�ren, och m�ns v�ldsbrott m�ste f�rst�s inom ramen f�r
genusbaserade maktf�rh�llanden.66

I vissa fall kan teorier t o m ses som hinder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttsystemet, d� hon
bed�ms p� andra grunder �n m�n. Kopplingen till kvinnans j�mlikhet och �kad kriminalitet �r
ocks� ett hinder, genom att j�mlikhet framst�lls som n�got negativt. Problemet med teorier �r

                                                
60 Lindgren Sven-�ke, Om brott och straff, 1998, sid. 89 f
61 Heidensohn Frances, Women and Crime, 1996 sid. 45
62 a. a. sid. 47
63 a. a. sid. 48
64 a. a. sid. 106 ff
65 Smart Carol, Law, Crime and Sexuality, 1995, sid. 39
66 a. a. sid. 39
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att de endast �r teorier, och inte ser den enskilda m�nniskan bakom brottet. Det finns ingen
teori som p� ett tillfredsst�llande s�tt f�rklarar kriminalitet, och i synnerhet inte skillnaden i
m�ns och kvinnan kriminalitet. En teori kan inte f�rklara s� skilda brott som mord och snatteri.
Enligt min �sikt beg�r kvinnan f�rre brott �n m�n p� grund av ansvar f�r barn och familj, och d�
hon st�ts ut ur b�de familj och samh�lle om hon beg�r 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 n�r det g�ller grova brott mot person beg�s de i liten utstr�ckning av kvinnor. Detta
skulle kunna kopplas till kontrollteorin och det faktum att kvinnor f�rlorar mer �n m�n p� att
hamna i f�ngelse. Kvinnor f�rlorar i st�rre utsr�ckning �n m�n sin sociala status och sina
familjer.

Brott mot f�rm�genhet beg�s i st�rre utstr�ckning av kvinnor �n brott mot person. Detta
skulle man kunna koppla till k�nsrollsteorin och deltagandeteorin, d� de numera har st�rre
tillg�ng till krediter och varuhus, och har dessutom numera st�rre m�jligheter att beg�
ekonomiska brott relaterade till sina arbetsplatser. �ven brott som f�rfalskning kan kopplas
till dessa teorier.

Kvinnor verkar ha l�ttare att beg� brott som inte riktar sig mot person, utan beg�r i st�rre
utstr�ckning brott som drabbar f�retag, myndigheter o dyl. Straffen f�r dessa brott �r ofta
lindrigare �n straffen f�r brott mot person, kvinnan riskerar d�rf�r inte f�ngelse i samma
utstr�ckning som m�n. Och genom att inte beg� brott med l�nga f�ngelsestraff minskar risken
f�r att de skall f�rlora sina barn. Jag tror ocks� att omsorgen om andra m�nniskor
�verhuvudtaget hindrar kvinnor fr�n att i st�rre utstr�ckning beg� brott mot person.

D� de brott kvinnor beg�r oftast inte �r av s�dan art att de leder till f�ngelse, framst�r m�nga av
de olika �tg�rder som finns f�r att underl�tta brottslingens kontakt med r�ttsystemet som
hinder f�r kvinnan. Det �r anm�rkningsv�rt att kriterierna f�r olika former av hj�lp som, t ex
offentlig f�rsvarare har tillkommit i f�rsta hand f�r att tillgodose m�ns behov hj�lp.

Kvinnors brottslighet har �kat sedan 1960 - talet. �kningstakten �r snabbare f�r kvinnor �n f�r
m�n. Kvinnor som lagf�rs �r ocks� allt mer belastade. Typiska kvinnobrott �r snatteri,
f�rfalskning, f�rskingring, bedr�geri, st�ld och narkotikabrott, d�r snatteri �r det mest typiska
kvinnobrottet. Kvinnor d�ms i mindre utstr�ckning �n m�n till frihetsber�vande p�f�ljder. I
st�llet d�ms kvinnor till b�ter, villkorlig dom och  skyddstillsyn. �talsunderl�telse �r ocks�
vanligare f�r kvinnor �n f�r m�n.67

Trots en �kning beg�r kvinnor betydligt f�rre brott �n m�n. Jag v�ljer att anv�nda mig av
statistik av antalet lagf�rda personer f�r att visa p� n�gra olika siffror f�r att visa vilka brott
kvinnor beg�r, och f�r att visa p� skillnaderna mellan m�n och kvinnors brottslighet. De
absoluta talen �r �ven givna procentuellt, med �tf�ljande grafer f�r en l�ttare �verblick. Det

                                                
67 Lindgren Sven-�ke, Om brott och straff, 1998, sid. 90 f
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finns givetvis ett m�rkertal som kan variera stort, d� antalet brott beg�ngna och antalet
lagf�rda, inte �r samma sak. Brotten jag visar �r dels s�dana som kvinnor till liten del beg�r,
som t ex sexuella �vergrepp och mord, och s�dana brott d�r kvinnor beg�r f�rh�llandevis m�nga
brott som snatteri och f�rfalskning.

1995 lagf�rdes 22 691 kvinnor, (16%), mot 118 816 m�n.68 1995 d�mdes 836 kvinnor(6%)
och 13 871 m�n till f�ngelse.69 P�f�ljden p� de brott som kvinnor beg�r, t ex snatteri har inte s�
str�nga p�f�ljder i straffskalan, som de brott som m�n f�retr�desvis beg�r, som st�ld och
misshandel.

Figur 1. Antal lagf�rda kvinnor och m�n i procent, 1995

Figur 2. Lagf�rda kvinnor och m�n f�r olika typer av brott i procent, 1995

10.3.2 Brott mot person, BrB 3-7 kap.

Denna grupp av brott best�r bland annat av mord, dr�p, misshandel, och sexualbrott. 1 240
kvinnor (9%) och 12 485 m�n lagf�rdes f�r brott mot person 1995. 7 kvinnor (6%) och 117
m�n lagf�rdes f�r mord eller dr�p. 1 kvinna (1,5 promille) och 665 m�n lagf�rdes f�r
sexualbrott. F�r misshandel lagf�rdes 772 kvinnor (10%) och 8 036 m�n.70 I sammanhanget
kan n�mnas att betydligt fler m�n �n kvinnor misshandlas, men n�r offret �r en kvinna �r hon

                                                
68 Kriminalstatistik 1995, Ulriksson Bo(red), Brottsf�rebyggande r�det, Br� rapport 1997:5, Fritzes, Stockholm,
1997, citeras Kriminalstatistik 1995, sid. 108 och 111, Procentber�kningen �r en sammanslagning av antalet
brott, (M+Q) och sedan har jag tagit kvinnans andel av det totala antalet och avrundat det till n�rmas hela
procent, t ex 118 816 + 22 691 = 141 777,  22 691 av detta �r 16%
69 a. a. sid. 116 och 124
70 a. a. sid. 108 och 111
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oftast bekant med f�r�varen och misshandeln sker oftast inomhus. Om offret �r en man, �r han
oftast obekant med f�r�varen och misshandeln sker utomhus.
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Figur 3. Brott mot person i procent, 1995

10.3.3 Brott mot f�rm�genhet, BrB 8-12 kap.

Till f�rm�genhetsbrotten r�knas bland annat snatteri, st�ld, r�n, bedr�geri och f�rskingring. F�r
f�rm�genhetsbrott lagf�rdes 1995 33 987 m�n och 10 848 kvinnor (24%). Bland
f�rm�genhetsbrotten �r snatteri det brott som kvinnor oftast beg�r och d�r de i f�rh�llande till
andra brott �r �verrepresenterade. M�n snattar dock mer �n kvinnor. 1995 lagf�rdes 7 195
kvinnor (42%) och 10 135 m�n f�r snatteri.71

10.3.4 Brott mot allm�nheten, BrB 13-15 kap.

Mordbrand, f�rfalskning och mened r�knas till brott mot allm�nheten. 748 kvinnor (32%) och
1 622 m�n lagf�rdes f�r brott mot allm�nheten 1995. 325 kvinnor (28%) och 845 m�n
lagf�rdes f�r f�rfalskning, 1995.72

10.3.5 Brott mot staten, BrB 16-20 kap.

Till brott mot staten r�knas bland annat brott mot allm�n ordning, v�ld mot tj�nsteman, brott
mot rikets s�kerhet och tj�nstefel. F�r brott mot staten lagf�rdes 392 kvinnor (9%) och 3 899
m�n 1995. 73

10.3.6 Brott mot �vriga f�rfattningar

Till brott mot �vriga f�rfattningar r�knas, t ex brott mot trafikbrottslagen,
v�gtrafikf�rordningar, narkotikastrafflagen, varusmugglingslagen, skattebrottslagen och
milj�skyddslagen. 1995 lagf�rdes 2 593 kvinnor (10%) och 22 522 m�n f�r brott mot
trafikbrottslagen. F�r brott mot narkotikastrafflagen lagf�rdes 1995, 998 kvinnor (19%) och 5
166 m�n.74

10.4 Invandrade kvinnors brottslighet

Detta kapitel har jag med som ett exempel p� hur bem�tande och attityder kan bidra till att
invandrande kvinnor �r �verrepresenterade vad g�ller snatteribrott. Det faktum att man kan
applicera de olika teorierna om kvinnlig kriminalitet p� invandrade kvinnors brottslighet, s� att

                                                
71 Kriminalstatistik 1995, sid. 108 och 111
72 a. a. sid. 109 och 112
73 a. a. sid. 109 och 112
74 a. a. sid. 109 och 113
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man kan bortse fr�n andra orsaker som, t ex f�rdomar och socioekonomiska faktorer �r
orov�ckande men intressant. Teorier kan som i detta fallet vara ett hinder f�r invandrade
kvinnors tillg�ng till r�ttssystemet.

Det g�r att koppla snatteribrottet hos invandrade kvinnor till flera av teorierna om kvinnlig
kriminalitet. K�nsrollsteorin kan kopplas till snatteri, d� m�nga invandrade kvinnor f�r en �kad
tillg�ng till varuhus och aff�rer �n vad de hade i sina heml�nder. Deltagandeteorin kan ocks�
anv�ndas d� det kan vara s� att vissa kvinnor f�r delta i samh�llet i st�rre utstr�ckning i Sverige
�n vad de varit vana vid i sitt hemland. Utst�tningsteorin passar ocks� som f�rklaringsmodell,
d� m�nga av de familjer som kommer  till Sverige har f�rlorat allt, finns det kanske ingen annan
utv�g �n att snatta det som beh�vs. Med kontrollteorin kan anv�ndas f�r att visa att kontrollen
�ver kvinnan kanske minskar d� hon flyttar till Sverige. I Sverige �r det kanske endast mannen
eller den n�rmaste familjen som kontrollerar kvinnan, inte hela samh�llet.

F�r mig �r det helt fel att anv�nda n�gon av teorierna d� de enligt min mening f�rdunklar det
faktum att en invandrad kvinna som snattar l�per st�rre risk att ertappas �n en svensk kvinna,
och att en invandrad kvinna ofta har det betydligt s�mre st�llt �n en svensk kvinna och  kanske
kommer fr�n en fattig by utan n�gra moderniteter och hamnar h�r med allt vad den lyx kan
inneb�ra f�r frestelser.

Situationen f�r invandrade kvinnor, mer �n f�r invandrade m�n, �r att de tvingas leva p� bidrag
utan hopp om att n�gonsin f� ett arbete. De vet att bara f�r att de �r invandrare s� kommer hon
aldrig att bli helt accepterad i det svenska samh�llet, ett samh�lle som dessutom har mage att
kr�va att hon beter sig som en svensk n�r hon hela tiden fr�n samma samh�lle behandlas som
en paria.

Kvinnor st�r f�r en stor del av brottsligheten n�r det g�ller snatteri. De st�r f�r en stor del av
snatteriet, och det �r intressant att se vad det kan bero p�. Invandrade kvinnor (f�dda i annat
land och folkbokf�rda i Sverige) �r �verrepresenterade i brottslighet i f�rh�llande till svenska
kvinnor. Den unders�kning som jag anv�nder mig av h�r �r baserad p� antal anm�lda brott.
Invandrade kvinnor �r mer �verrepresenterade i brottslighet j�mf�rt med svenska kvinnor, �n
vad invandrade m�n �r j�mf�rt med svenska m�n. N�stan all �verrepresentation hos de
invandrade kvinnorna beror p� deras �verrepresentation vid butikst�lder.75

En kvinna av utl�ndskt h�rkomst iakttas l�ttare och bevakas i st�rre utstr�ckning och risken
f�r att gripas �kar j�mf�rt med en kvinna med svenskt utseende. De �r mer p�passade �n
svenska kvinnor, d� m�nga kvinnor fr�n andra l�nder, kl�r sig annorlunda och kanske har annan
hudf�rg �n de flesta svenskor och d�rf�r inte sm�lter in i m�ngden.76 De invandrade kvinnorna
koncentrerar ocks� sin brottslighet till butiksst�lder vilket ocks� leder till �verrepresentation.
F�r butiksst�lder �r �verrepresentationen 3.5.77 Uppklaringsprocenten �r 75% f�r
butiksst�lder, vilket g�r att m�rkertalen blir l�gre �n f�r andra brott och det inneb�r ocks� att
ett st�rre antal som beg�r butiksst�lder riskerar att gripas. Det kan se ut som om fler brott

                                                
75 Invandrares och invandrares barns brottslighet, En statistisk analys, Ahlberg Jan, Brottsf�rebyggande r�det,
Br� rapport 1996:2, Fritzes, Stockholm, 1996, citeras Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid. 65
76 a. a. sid. 61
77 a. a. sid. 47



21

beg�s n�r det g�ller butiksst�lder d� s� m�nga grips, vilket kan j�mf�ras med cykelst�lder d�r
uppklaringsprocenten endast �r 2%.78

10.5 Offerstatus

10.5.1 Kvinnans offerstatus

Kvinnan kommer ofta i kontakt med det straffsr�ttsliga systemet som offer f�r v�ldsbrott och
sexualbrott, och inte som brottsf�r�vare. Brottsoffer skall, enligt FN:s deklaration om
brottsoffers r�ttigheter fr�n 1985 (General Assembly res. 40/34, annex) behandlas med h�nsyn
och respekt och skall ha r�tt till r�ttsordningens skydd. Regeringen skall erbjuda brottsoffer
materiell, social, medicinsk och social hj�lp, vilket �ven skall kunna f�s fr�n andra
samh�llsorgan. Personal som i sin yrkesut�vning kommer i kontakt med brottsoffer, t ex polis,
r�ttsv�sende och sjukv�rden, skall i sin utbildning l�ra sig f�rst� offrets behov. 79

Som offer finns vissa kriterier som avg�r offerstatus. De kvinnor som inte uppn�r kraven f�r
att bli ett idealoffer behandlas s�mre �n de som lyckas bli det. S�rskilt den b�rda som l�ggs p�
kvinnor som misshandlas av sina m�n g�r att offerstatus �r ett hinder f�r dem att f� den
tillg�ng p� r�ttvisa som de har r�tt till. Det st�lls allt h�gre krav p� hur ett brottsoffer skall
vara f�r att erh�lla offerstatus och f�r att anses som ett offer i behov av st�d och hj�lp. Den
norska kriminologen Nils Christie �r en av dem som p�pekar detta. Han tar upp hur
g�rningsmannen skall vara, och vilka egenskaper som ett brottsoffer beh�ver ha f�r att erh�lla
maximal offerstatus. Ett offer skall:

•  utm�rkas av svaghet
•  vara ute i respektabelt �rende n�r angreppet sker
•  befinna sig p� en klanderfri plats
•  g�rningsmannen skall vara ond och stor
•  g�rningsmannen skall vara ok�nd
•  offret m�ste ha ett tillr�ckligt inflytande f�r att kunna h�vda det ovanst�ende och d�rmed

erh�lla sin offerstatus.80

Kvinnan �r ofta bekant med f�r�varen vilket diskvalificerar henne fr�n att erh�lla maximal
offerstatus. Kvinnan uppfattas fortfarande som ett besv�rligt offer, d� hon inte uppfyller de
st�llda kraven p� ett offer, och hon bem�ts ibland med omd�men som Óhon f�r skylla sig sj�lvÓ
och Óvarf�r l�mnar hon inte sin man eller samboÓ. Ut�ver att hon ofta �r bekant med f�r�varen
saknar hon m�nga g�nger dessutom det inflytande som kr�vs f�r att h�vda sin r�tt.81

Offerstatus bidrar till att olika grupper/personer i samh�llet st�lls mot varandra och d�r de
intar olika stark st�llning. Man kan inte, enlig min �sikt, dela in offer i b�ttre och s�mre, d� man
p� s� s�tt ger vissa m�nniskor r�tt att g�ra andra till offer och man ger dessutom offer olika

                                                
78 Invandrares och invandrares barns brottslighet, Ahlberg Jan, Br� rapport 1996:2, sid. 29
79 SOU 1995:60 Kvinnofrid, sid. 57
80 Christie Nils, The Ideal Victim, ur Fattah Ezzat A, (red), From Crime Policy to Victim Policy, Reorienting
the Justice System, MacMillan Press, London, 1986, citeras From Crime Policy to Victim Policy, sid. 18 ff
81 a. a. sid. 21
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r�ttvisa. H�r intar det annars s� objektiva r�ttsystemet en subjektiv h�llning till offer, vilket
verkar vara helt i sin ordning n�r man utg�r fr�n ett manligt perspektiv.

10.5.2 Polis och �klagares syn p� misshandlade kvinnor

Bem�tande och attityder kan ses som hinder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet n�r olika
representanter f�r detta r�ttssystem �r b�rare av dem. Kvinnov�ldskommissionen gjorde en
intervjuunders�kning tillsammans med Lunds universitet, f�r att ta reda p� hur polisers och
�klagares syn p� v�ld mot kvinnor s�g ut. Syftet med unders�kningen var att analysera hur
polis och �klagare resonerade kring v�ld mot kvinnor, b�de som f�reteelse och som �renden.
Unders�kningen presenterades i en rapport ÓMotstr�vighet som anomali i r�ttsv�sendetÓ. Av
studien framg�r det att kvinnan ofta ses som en motstr�vig person utifr�n ett juridiskt syns�tt,
d� hon ofta tar tillbaka sin anm�lan eller inte anm�ler mannen alls. Kvinnomisshandels�renden
beskrivs ocks� som Óf�ljetongerÓ d� kvinnan �ndrar sina uppgifter och ofta g�r tillbaks till
mannen. Poliser upplever kvinnomisshandels�rendena som tr�ttsamma d� de ofta inte leder till
n�got resultat. B�de �klagare och polis uppfattar kvinnan som blivit misshandlad, n�stan som
en potentiell medbrottsling. Man talar om att man f�tt ett erk�nnande fr�n kvinnan, d� hon
erk�nner att hon blivit slagen av mannen. Kvinnan kan �ven upplevas som en fiende under
huvudf�rhandlingen, d� hon inte riktigt g�r att lita p�. N�r kvinnan inte �r samarbetsvillig f�r
r�ttsmaskineriet problem. �klagare och polis menar att det inte �r sj�lva kvinnomisshandeln i
sig som �r problematisk, utan vad som g�r den problematisk �r att flera kvinnor �r motstr�viga
i f�rh�llande till den r�ttsliga processen. Hade kvinnan betett sig som en ÓnormalÓ m�ls�gare
b�r g�ra hade dessa problem kunnat undvikas. Dessa motstr�viga kvinnor st�r arbetsrutinerna
och orsakar irritation. Vad som g�r att den misshandlade kvinnan �r en anomali i r�ttssystemet
�r att hon �r en m�ls�gare som upptr�der till f�rm�n f�r den misst�nkte.82

Medling �r det som s�gs vara vanligast vid Ól�genhetsbr�kÓ. Det �r inte alltid klart att brott �r
beg�nget och d� �r medling ett s�tt att f� parterna att lugna ner sig. Polisen bed�mer vilken
potential en anm�lan har f�r att g� hela v�gen i r�ttsmaskineriet, kvinnor som �r kriminella eller
missbrukare anses som mindre seri�sa m�ls�gare d� de inte uppfyller kraven p� Ódet oskyldiga
offretÓ. Man �gnar inte lika mycket energi p� dem som man anser vara Óol�mpligaÓ som
m�ls�ganden. S�rskilt hos polisen finns det de som anv�nder sig av en ÓofferskalaÓ, d�r den
mest hj�lpl�sa och oskyldiga hamnar h�gst. En kvinna som misshandlas av en man som hon
har en relation med anses som tvetydig som offer just p� grund av den n�ra relationen. Desto
mer beroende en kvinna �r av sin man desto h�gre offerstatus f�r hon, d�rf�r f�r ofta
invandrarkvinnor h�gre offerstatus, d� de inte anses vara sj�lvst�ndiga fr�n sina m�n.83

Kvinnans ber�ttelse �r viktig f�r �klagaren och om det inte finns n�gon annan bevisning blir det
den avg�rande faktorn. Ju gr�vre misshandel desto mer bevis finns det, d� synliga skador kan
dokumenteras. �klagarna upplever det l�ttare att skriva av en lindrig misshandel utifr�n en
moralisk st�ndpunkt. Ofta v�ljer �klagaren att driva ett �tal �ven om kvinnan tar tillbaka sin
anm�lan, s�rskilt om det beror p� risk f�r repressalier mot kvinnan f�r att hon anm�lt. D�
upplevs mannens hot mot kvinnan, som ett hot mot hela r�ttssystemet.84Vad g�ller v�ldsbrott
mot kvinnor s� gjordes det 1997 19 093 anm�lningar av misshandel mot kvinnor, av dessa

                                                
82 SOU 1995:60, Kvinnofrid, sid. 203 f
83 a. a. sid. 204
84 a. a. sid. 205
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anm�lningar var kvinnan bekant med f�r�varen i 14 629 fall, d vs i 77% av fallen. 30 kvinnor
d�das varje �r av m�n de levt med. 1 692 v�ldt�kter anm�ldes 1997,  44 480 sexuella
trakasserier och 11 471 fall av sexuella �vergrepp, anm�ldes samma �r.85

10.5.3 Stigmatisering av kvinnan som offer

Det finns ocks� en annan sida av offerstatusen, som feminister har f�rt fram. Stigmatiseringen
av kvinnan som offer f�r attacker fr�n m�n, fyller en funktion av social kontroll av kvinnan,
trots att det �r m�n som l�per st�rst risk att uts�ttas f�r v�ldsattacker fr�n andra m�n. M�let
�r inte att skydda kvinnan i st�rre utstr�ckning, utan att uppr�tth�lla r�dslan och
genusstrukturen i samh�llet. Underd�nighet och beroende hos kvinnan �r mannens l�n och �r
en skr�mseltaktik som fungerar v�l. Myten om kvinnliga offer h�ller kvinnan borta fr�n
offentliga platser. I st�llet h�ller hon sig i hemmet under mannens kontroll - d�r hon l�per
st�rst risk f�r att bli ett offer.86

10.6 Kvinnofrid

En av de st�rsta statliga utredningar som gjorts i Sverige om kvinnor och v�ld och sexuella
�vergrepp, �r, huvudbet�nkande av Kvinnov�ldskommissionen, SOU 1995:60 Kvinnofrid.
Utredningen kan i sig ses som en �tg�rd f�r att underl�tta f�rst�elsen av kvinnans villkor n�r
det g�ller v�ld och sexuella �vergrepp. Olika f�rslag ges till �g�rder f�r att f�rb�ttra och f�rst�
kvinnans villkor i r�ttssystemet vad g�ller v�ld och sexuella �vergrepp.
Kvinnov�ldskommissionens direktiv var att utifr�n ett kvinnoperspektiv g�ra en �versyn av
fr�gor som r�rde v�ld mot kvinnor och f�resl� �tg�rder f�r att motverka s�dant v�ld.
Perspektiv som utg�r ifr�n de utsatta kvinnorna hade tidigare varit eftersatt. Man beaktade
ocks� orsakerna till varf�r kvinnor uts�tts f�r v�ld. 87 Man g�r en n�stan helt�ckande
unders�kning om kvinnan, v�ld och sexuella �vergrepp. Teorier om vem som �r offer och vem
som �r f�r�vare g�s igenom, likas� brister i utbildning hos de yrkesgrupper som kommer i
kontakt med kvinnor som utsatts f�r v�ld, f�rslag till ny lagstiftning och andra f�r�ndringar
ges. Offerstatusen hos kvinnor som uts�tts f�r v�ld i hemmet tas upp, polisens attityd mot
dessa kvinnor likas�.88 Socialtj�nstens, kommunernas och ideella gruppers arbete med  att
hj�lpa utsatta kvinnor likas�. Organisationer som jobbar med utsatta kvinnor och mansgrupper
som jobbar mot v�ld finns med men det finns inte mycket som talar om hur en utsatt kvinna
skall g� till v�ga f�r att f� det st�d och den juridiska hj�lp hon har r�tt till. Utredningen redog�r
f�r kvinnov�ld utifr�n n�stan alla perspektiv, men n�r det g�ller  kvinnans tillg�ng till
r�ttssystemet saknas det b�de kommentarer och analyser om hur den ser ut. Mycket s�gs om
hur kvinnan blir bem�tt av olika myndigheter och av r�ttssystemet, vilken hj�lp hon kan f� av
olika instanser, men inte mycket s�gs om hur hon skall lyckas komma i kontakt med dessa
instanser, hur hon skall veta var hon skall v�nda sig och vad hon har f�r r�ttigheter. Ingenstans
ifr�gas�tts sj�lva tillg�ngen p� r�ttvisa, i termer av tillg�ng till r�ttssystemet.

Utredningen som kvinnov�ldskommissionen gjorde kan b�de i sig sj�lv och i vad som
framkommer i den ses som �tg�rder f�r att f�rb�ttra kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet, men

                                                
85 http://www.roks.se/om_roks.htm
86 Greer Germaine, The Whole Woman, Doubleday, London, Great Britan, 1999, sid 276
87 SOU 1995:60, Kvinnofrid, sid. 49
88 a. a. sid. 203 ff
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det finns �ven en risk att man utreder och utreder och p� s� vis flyttar problemet l�ngre bort
fr�n ursprungsk�llan. Risken med utredningar �r ocks� att de i f�rsta hand skall utg� fr�n givna
direktiv och p� s� vis styrs utredningen politiskt, vilket inneb�r att vissa problem helst skall
undvikas och att l�sningar p� problem kommer att ligga i linje med de politiska v�rderingar
som r�der.

11 Lagstiftning som reglerar kontakten med r�ttssystemet

11.1 Inledning

I detta kapitel f�ljer olika former av �tg�rder som st�r till buds n�r en person av olika
anledningar kommer i kontakt med r�ttssystemet som offer eller f�r�vare, eller n�r en person
beh�ver hj�lp av r�ttssystemet f�r att f� sin sak pr�vad. Jag g�r ingen uppdelning av straffr�tt
och civilr�tt.

11.2 R�tt till offentlig f�rsvarare

Offentlig f�rsvarare �r en �tg�rd som finns f�r att underl�tta b�de f�r den misst�nkta och
r�ttssystemet, men kriterierna �r sn�va f�r att f� en offenlig f�rsvarare. Dettta f�r att det skulle
vara ekonomikst och praktiskt om�jligt om alla misst�nkta skulle ha en egen offentlig
f�rsvarare. S� inbyggt i dessa �tg�rder finns hinder f�r att minska antalet personer som anses
beh�va offentlig f�rsvarare.

Om en misst�nkt �r anh�llen eller h�ktad skall en offentlig f�rsvarare f�rordnas f�r den
misst�nkte om den misst�nkte s� �nskar. Det �r domstolen som utser offentlig f�rsvarare, som
n�stan alltid �r en advokat. P� beg�ran skall offentlig f�rsvarare ocks� utses om den misst�nkte
�r misst�nkt f�r ett brott f�r vilket det �r stadgat minst sex m�naders f�ngelse, RB 21:3a.
Endast om det f�religger s�rskilda sk�l, kan en person som �r misst�nkt f�r ett mindre allvarligt
brott f� en offentlig f�rsvarare utsedd.

De brott som kvinnor beg�r �r oftast inte tillr�ckligt grova, f�r att en offentlig f�rsvarare skall
utses, vilket medf�r att kvinnor oftare �n m�n st�r utan s�dant st�d vid en r�tteg�ng. Behovet
har tolkats utifr�n ett manligt perspektiv och d�rmed har inte kvinnans behov beaktats.
Givetvis vore det en enorm kostnad om alla personer som beg�tt ett brott skulle erh�lla en
offentlig f�rsvarare, men dagens system har inte tagit h�nsyn till de olika villkoren f�r kvinnor
och m�n. Om det hela tiden �r s� att kvinnan st�r utan offentlig f�rsvarare m�ste kriterierna f�r
offentlig f�rsvarare ses �ver.

11.3 M�ls�garbitr�de

Som offer f�r ett brott kan man ibland ha r�tt till m�ls�gandebitr�de. M�ls�garbitr�de finns f�r
att underl�tta och hj�lpa s�rskilt utsatta personer. De som utsatts f�r brott som anses s�rskilt
r�a och obehagliga f�r den enskilde. N�r det g�ller sexualbrott ger detta extra trygghet och st�d.
F�r m�nga kvinnor kan det k�nnas tryggt och positivt att ha ett eget ombud vid sin sida och
inte bara f�rlita sig till �klagaren. Men f�r att erh�lla ett m�ls�garbitr�de kr�vs att man
uppfyller vissa kriterier. Enligt 1 ¤, Lag (1988:609) om m�ls�gandebitr�de, skall n�r
f�runders�kning inletts ett s�rskilt m�ls�gande bitr�de f�rordnas om en person utsatts f�r
brott enligt 6 kap BrB (sexualbrott) om det inte anses uppenbart att m�ls�ganden saknar behov
av s�dant bitr�de. Brott enligt 3 kap BrB (brott mot liv och h�lsa) eller 4 kap BrB (brott mot
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frihet och frid) eller brott enligt 8 kap 5 ¤ BrB (r�n) eller 8 kap 6 ¤ BrB (grovt r�n) d�r f�ngelse
kan f�lja, ger r�tt till m�ls�garbitr�de. Andra brott enligt brottsbalken d�r f�ngelse kan f�lja,
kan ge r�tt till m�ls�garbitr�de, om det med h�nsyn till m�ls�garens personliga f�rh�llanden och
�vriga omst�ndigheter kan antas att m�ls�garen har ett s�rskilt starkt behov av ett bitr�de.
Staten st�r f�r kostnaderna f�r m�ls�garbitr�det.

Enligt 3 ¤, Lag om m�ls�garbitr�de skall m�ls�garbitr�det tillvarata m�ls�garens intressen i
m�let och l�mna hj�lp och st�d �t m�ls�garen. Om inte �klagaren f�r m�ls�garens talan om
enskilt anspr�k med anledning av brottet skall m�ls�garbitr�det bist� m�ls�garen med detta.

11.4 Offentligt bitr�de

Offentligt bitr�de kan bli aktuellt vid vissa typer av m�l och �renden hos
f�rvaltningsmyndighet eller f�rvaltningsdomstol. Personer som riskerar att tv�ngsomh�ndertas
f�r v�rd eller personer som riskerar att utvisas, kan f� offentligt bitr�de. Den myndighet som
handl�gger m�let eller �rendet �r ocks� den som beviljar offentligt bitr�de.89

11.5 Tolk

M�jlighet att erh�lla tolk finns f�r alla som inte beh�rskar det svenska spr�ket. Enligt RB 5:6
kan tolk anlitas om part, vittne eller annan skall h�ras inf�r r�tten och inte beh�rskar det
svenska spr�ket. �ven om en person �r h�rselskadad eller talskadad kan tolk anlitas. �ven vid
r�dgivning och annan kontakt med advokat kan tolk beh�vas. Till vissa delar kan det ses som
en juridisk hj�lp i sig. Men tolken �r inte alls n�gon juridiskt sakkunnig person och kan inte ge
juridiska r�d.

11.6 Juridisk hj�lp

Advokatbyr�er, juridiska byr�er, polisstationer, domstolar, socialn�mnder, fackf�reningar och
organisationer �r n�gra av de instanser som l�mnar juridisk hj�lp. Det st�d som samh�llet
erbjuder �r, bl a r�dgivning, r�ttshj�lp, offentlig f�rsvarare, m�ls�garbitr�de och offentligt
bitr�de, men samh�llets st�d �r begr�nsat och/eller villkorat. Genom olika indragningar och
begr�nsningar f�rsv�ras hela tiden m�jligheten till hj�lp, undantaget �r m�ls�garbitr�de som har
tillkommit f�r att det har funnits ett stort behov av att st�rka st�det f�r personer som uts�tts
f�r s�rskilt obehagliga brott. M�jligheterna till r�ttshj�lp har f�rsv�rats, r�ttsskyddet i
hemf�rs�kringen skall t�cka det som samh�llet tidigare stod f�r. Detta inneb�r att kostnaden
l�ggs �ver p� den enskilde.

11.7 M�jlighet till r�dgivning och r�d

11.7.1 Domstolsverket

Domstolsverket ger ut en m�ngd broschyrer med tips och r�d om hur r�tteg�ngsf�rfarandet
fungerar och vad det inneb�r att t ex vittna i domstol. Broschyrer finns, bl a p� domstolar och
bibliotek. De �vers�tts ocks� till m�nga olika spr�k
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11.7.2 Hos advokat

Om man har ekonomiska resurser �r det bara att best�lla tid hos en advokat som man tror kan
vara den b�sta just f�r det behov man har. F�r m�nga kan det oavsett ekonomiska resurser vara
ett sv�rt steg att ta, d� ett bes�k hos en advokat inte �r n�got man g�r var dag. Enligt
r�ttshj�lpslagen 4 ¤, kan r�dgivning l�mnas av en advokat eller bitr�dande jurist i en r�ttslig
angel�genhet i sammanlagt h�gst 2 timmar. R�dgivning l�mnas mot en avgift som betalas till
r�dgivaren. Den som l�mnar r�dgivning f�r s�tta ned avgiften till h�lften om de ekonomiska
f�rh�llandena hos den r�ttss�kande ger anledning till det. F�r att f� r�ttshj�lp �r det
obligatoriskt med en timmes r�dgivning.

Exempel p� r�dgivnings�renden �r fr�gor om samlevnad, skilsm�ssa, testamente, hyresfr�gor
och hur man �verklagar beslut. R�dgivning kan ges i brottm�l om man �r misst�nkt f�r brott
men inte f�r en offentlig f�rsvarare utsedd �t sig.90

Advokatsamfundet har p� prov startat en f�rs�ksverksamhet p� flera orter i Sverige, kallad
Pro Bono. Det �r ett f�r advokater frivilligt uppdrag och inneb�r att advokater erbjuder gratis
r�dgivning i en kvart. De ger inga konkreta l�sningar p� problem, utan ger r�d om hur man skall
g� till v�ga och vem man skall v�nda sig till. Detta �r en modell som f�r advokaterna n�rmare
m�nniskor i behov av hj�lp. Advokaterna f�r en mer ut�triktad verksamhet, det kan underl�tta
f�r den hj�lps�kande att advokatbes�ket ÓavdramatiserasÓ, n�r man m�ts p� ÓneutralÓ mark
som, t ex p� ett bibliotek eller hos konsumentr�dgivningen.91

11.7.3 Juridisk r�dgivning utanf�r r�ttssystemet

Det finns m�jligheter att f� r�dgivning hos bl a kvinnojourer och brottsofferjourer. Mer om det
nedan under kap 14.6. N�r det g�ller tvistem�l finns det m�jligheter att hos vissa organisationer
erh�lla r�dgivning, t ex hos en fackf�rening. I v�rdnadsfr�gor finns familjer�ttsbyr�n, som ger
hj�lp och r�d. De sociala myndigheterna erbjuder ocks� olika former av r�d, st�d och hj�lp.
Studentjuristerna, best�ende av juridikstuderande, erbjuder studenter juridisk r�dgivning i
enklare �renden som, t ex ber�r hyresavtal och familjer�tt. Det finns ocks� m�jligheter att f�
r�d hos, t ex konsumentr�dgivningen. M�nga intressef�reningar erbjuder ocks� sina medlemmar
r�dgivning.

Det �r sv�rt att erh�lla praktisk hj�lp n�r man inte vet var man skall v�nda sig. Och �ven om
man vet var man skall v�nda sig �r det fortfarande m�nga som inte har r�d att g� till, t ex en
advokat. Att d� v�nda sig till en organisation eller intressef�rening kan vara den �nda utv�gen,
f�r att f� den hj�lp som beh�vs, f�r att f� veta vilka r�ttigheter och m�jligheter man har.

11.8  R�ttsskydd

11.8.1 F�rs�kringar

R�ttsskydd ger den enskilde vissa m�jligheter att driva ett tvistem�l, men det �r ocks� upp till
den enskilde att teckna en f�rs�kring som ger denna m�jlighet. Ekonomi och kunskap om att s�
�r fallet �r n�dv�ndigt. Detta �r hinder som f�r m�nga kan vara nog s� sv�r�verstigliga.
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R�ttshj�lpen �r subsidi�r i f�rh�llande till r�ttsskyddet, f�rst g�ller f�rs�kringen och saknas
s�dan, kan i vissa fall, om s�rskilda sk�l f�religger r�ttshj�lp erh�llas. Om det saknas
ekonomiska m�jligheter att teckna en r�ttsf�rs�kring eller om kunskapen om att en s�dan
beh�vs saknas, kan m�jligheterna minska att f� hj�lp att driva ett tvistem�l. Sj�lvrisken �r 20%
s� det kan �nd� kosta en hel del f�r den enskilde. R�ttsskydd kan bara erh�llas om en tvist har
uppkommit, inte om det g�ller juridisk hj�lp i �vrigt.

11.8.2 F�ruts�ttningar f�r att erh�lla r�ttsskydd

Alla de st�rre f�rs�kringsbolagen har liknande villkor f�r att erh�lla r�ttsskydd. Jag kommer
h�r att anv�nda mig av de f�rs�kringsvillkor som Folksam till�mpar.

R�ttsskyddet i hemf�rs�kringen g�ller f�r privatpersoner och h�ndelser som de kan r�ka ut f�r
i privatlivet. En tvist m�ste ha uppkommit f�r att t�ckas av r�ttsskyddet. F�rs�kringen g�ller
f�r tvister som kan pr�vas av tingsr�tt, hovr�tt eller H�gsta domstolen. �ven tvister som kan
pr�vas av fastighetsdomstolen och vattendomstolen omfattas av r�ttsskyddet. R�ttsskyddet
g�ller inte f�r tvister som endas kan pr�vas av administrativa myndigheter och domstolar som,
t ex hyresn�mnd, l�nsr�tt, kammarr�tt och regeringsr�tt.92

Vissa sorters tvister �r dock undantagna fr�n r�ttsskydd och t�cks inte av f�rs�kringen. T ex
tvister som handl�ggs som s k sm�m�l, d�r v�rdet p� vad som yrkas ligger under ett halvt
basbelopp. Undantagna �r �ven tvister som har med �ktenskapsskillnad eller uppl�sning av
sambof�rh�llanden att g�ra, och tvister som har med f�rs�kringstagarens arbete eller annat
f�rv�rvsarbete att g�ra. Andra tvister d�r man inte har r�tt till r�ttsskydd �r de d�r
f�rs�kringstagaren �r �gare, f�rare eller brukare av motorfordon, husvagn eller b�t.93

Man f�r r�ttsskydd om f�rs�kringen g�ller n�r tvisten uppkommer och den g�llt oavbrutet i tv�
�r. Om f�rs�kring tidigare funnits i annat bolag f�r man tillgodor�kna sig den. Skulle man inte
ha haft f�rs�kringen i tv� �r kan den �nd� g�lla om h�ndelsen som ligger till grund f�r anspr�ket
intr�ffat efter det att f�rs�kringen tr�tt i kraft. Likas� kan man f� r�ttsskydd om f�rs�kringen
inte g�ller men om den g�llde d� h�ndelsen f�r anspr�ket uppkom.94

11.8.3 Spridningen av r�ttsskyddsf�rs�kringar

I propositionen 1996/97:9 tar man upp hur spridning av r�ttsskyddsf�rs�kringar ser ut, det
visar att man inte varit omedveten om fr�gan. Den statistik som anv�nds i propositionen �r
fr�n 1992 -1993. Av denna statistik framg�r det att ca 5 % av alla hush�ll saknade
hemf�rs�kring.95 Vissa grupper saknade i st�rre utstr�ckning �n andra hemf�rs�kring. 14 % av
de ensamst�ende sm�barnsf�r�ldrarna saknade hemf�rs�kring. 19 % av de utl�ndska
medborgarna och 22 % av de yngre barnl�sa saknade hemf�rs�kring. Av de som �gde sin
bostad, var det f� som saknade hemf�rs�kring, men av dem som bodde i hyresr�tt, saknade 11
% hemf�rs�kring. Bara bland de ensamst�ende framg�r det vilket k�n det �r p� personen.
Ensamst�ende m�n saknar i st�rre utstr�ckning �n ensamst�ende kvinnor hemf�rs�kring.96 Att

                                                
92 Folksams f�rs�kringsvillkor f�r Hem & Villa, sid. 50
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94 a. a. sid. 51 ff
95 Vilket i siffror var ca 280 000 personer mellan 16 Ð 84 �r
96 Prop. 1996/97:9 R�ttshj�lpslagen, sid. 86 f
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ensamst�ende m�n i st�rre utstr�ckning saknar hemf�rs�kring kan bero p� att kvinnor om de
har ekonomisk m�jlighet prioriterar s�dana saker som skyddar hem och barn.

Enligt min mening �r det inte alls lyckat att genom f�rs�kringar ge m�jlighet att f� sin sak
pr�vad. F�rs�kringsbolagen f�r �verta en roll som tidigare legat p� staten. F�rs�kringar som ett
s�tt att f� tillg�ng till r�ttvisa �r inget att efterstr�va.

11.9 R�ttshj�lp

11.9.1 Skillnader mellan r�ttshj�lp och r�ttsskydd

ÓR�ttshj�lpen �r en social f�rm�n finansierad av skattemedel medan r�ttsskyddet bygger p� ett
avtal mellan f�rs�kringsbolaget och f�rs�kringstagaren och finansieras av f�rs�kringstagarna
som kollektiv.Ó97 Det finns vissa skillnader i hur de tv� systemen till�mpas, r�ttsskydd kan
endast f�s f�r en uppkommen tvist medan r�ttshj�lp kan ges f�r en r�ttslig angel�genhet. Det
g�r inte att f� ett avtal uppr�ttat med hj�lp av r�ttsskyddet, men det omfattas av r�ttshj�lp.
Men i de flesta fall kommer r�ttshj�lp �ven att nekas n�gon som �nskar f� hj�lp med att
uppr�tta ett avtal. 98

11.9.2 F�ruts�ttningar f�r att f� r�ttshj�lp

R�ttshj�lp �r subsidi�r till r�ttsskydd och kommer bara ifr�ga om den r�ttss�kande inte har
r�ttsskydd. Det finns ett flertal kriterier som m�ste vara uppfyllda f�r att kunna f� erh�lla
r�ttshj�lp enligt r�ttshj�lpslagen (1996:1619). Det �r den r�ttss�kande som m�ste ans�ka om
r�ttshj�lp enligt 3 ¤ r�ttshj�lpslagen. Enligt 6 ¤ r�ttshj�lpslagen, f�r r�ttshj�lp beviljas en fysisk
person, vars ekonomiska underlag inte �verstiger 210 000 kr. Med ekonomiskt underlag avses
enligt 38 ¤, den ber�knade �rsinkomsten hos den r�ttss�kande med h�nsyn tagen till
underh�llsskyldighet, f�rm�genhetsf�rh�llanden och skulds�ttning. Underh�ll f�r barn inneb�r
att den s�kande kan dra av 15 000 kr f�r vart barn dock inte mer �n 75 000 kr. Om
betalningsf�rm�gan �r v�sentligen nedsatt eller �kad p� grund av skulds�ttning eller
f�rm�genhetsinnehav eller annan omst�ndighet, skall den ber�knade inkomsten j�mkas och
sk�ligt belopp dras av eller l�ggas till.

Enligt 7 ¤ r�ttshj�lpslagen f�r r�ttshj�lp beviljas om den r�tts�kande beh�ver juridiskt bitr�de
ut�ver r�dgivning och detta behov inte kan tillgodoses p� annat vis. Om hj�lp genom offentlig
f�rsvarare eller offentligt bitr�de kan komma ifr�ga, f�r inte r�ttshj�lp beviljas.

I 8 ¤ r�ttshj�lpslagen framg�r det ocks� att r�ttshj�lp f�r beviljas endast om angel�genheten �r
av s�dan art och betydelse, tvistem�lets v�rde och omst�ndigheterna i �vrigt �r s�dana att det
�r rimligt att staten bidrar till kostnaderna.

Om den s�kande har en r�ttsskyddsf�rs�kring eller liknande r�ttsskydd som omfattar
angel�genheten f�r r�ttshj�lp inte beviljas, enligt 9 ¤ r�ttshj�lpslagen. Saknar den r�ttss�kande
r�ttsskydd, men med h�nsyn till sin ekonomi och f�rs�kringsskydd i �vrigt borde haft ett
s�dant skydd, f�r r�ttshj�lp bara beviljas om det finns s�rskilda sk�l med h�nsyn till
angel�genhetens art och betydelse f�r den r�ttss�kande.
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I 10 ¤ r�ttshj�lpslagen tas de omr�den upp d�r r�ttshj�lp inte f�r beviljas. Bl a f�r inte
r�ttshj�lp beviljas f�r uppr�ttande av sj�lvdeklaration, �ktenskapsf�rord, testamente eller
g�vohandling. Inte heller f�r bouppteckning enligt 20 kap. �B beviljas r�ttshj�lp. Detsamma
g�ller angel�genheter som r�r skuldsanering, bodelning i annat fall �n klander av bodelning och
fastighetstaxering.

F�r att r�ttshj�lp skall beviljas n�r det g�ller angel�genheter som r�r �ktenskapsskillnad,
underh�ll till barn och angel�genheter som r�r tullar, skatter och avgifter, kr�vs det enligt 11 ¤
r�ttshj�lpslagen, att s�rskilda sk�l f�religger.

Enligt 15 och 16 ¤¤ r�ttshj�lpslagen betalar staten, n�r r�ttshj�lp har beviljats kostnaderna f�r
r�ttshj�lpsbitr�de f�r h�gst 100 timmar. Staten st�r �ven f�r kostnader f�r bevisning vid allm�n
domstol, AD och Marknadsdomstolen.

11.9.3 Begreppen borde och s�rskilda sk�l

Enligt 9 ¤ i r�ttshj�lpslagen framg�r det att den som saknar r�ttsskyddsf�rs�kring, men som
med h�nsyn till sitt �vriga f�rs�kringsskydd och personliga och ekonomiska f�rh�llanden i
�vrigt borde haft en r�ttsskyddsf�rs�kring, inte skall f� r�ttshj�lp.

Borde - regeln som r�ttshj�lps 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 ans�g att en borde - regel skulle kunna inneb�ra att m�nga skulle bli utan r�ttshj�lp
och att gr�nsdragningsproblem skulle uppst�.99

Regeringen var medveten om att m�nga saknar r�ttsskyddsf�rs�kringar och att dessa svagare
grupper m�ste tas h�nsyn till. D�rf�r ans�g man att m�nniskor som lever under s�dana
omst�ndigheter att de inte har r�d att f�rs�kra sig, �ven forts�ttningsvis b�r f� r�ttshj�lp.
Exempel p� s�dana personer som st�r utan r�ttsskydd, men som b�r f� r�ttshj�lp �r, bl a de
som saknar hem, t ex de som vistas p� anstalt, sjukhus eller utomlands, �ven personer som
nyss flyttat hemifr�n, personer med spr�kproblem, sm� ekonomiska resurser och andra sociala
problem h�r till dem som b�r ha r�tt till r�ttshj�lp om de inte har r�d att teckna
r�ttsskyddsf�rs�kring. H�r s�ger regeringen ocks� att ÓSj�lvfallet kan det aldrig bli fr�ga om att
neka r�ttshj�lp till den som avst�tt fr�n f�rs�kring f�r att f� r�d med mat och kl�der till sig
sj�lv eller sina barn.Ó100 Regeringen fick ocks� igenom att det skulle framg� av lagen, att
ekonomiska och personliga omst�ndigheter i �vrigt skall beaktas n�r borde - regeln iakttas.
Man kan enligt regeringen inte anse att de ovan n�mnda grupperna borde vara f�rs�krade.
Regeln syftar till att f� m�nniskor att inte f�r�ndra sitt f�rs�krings beteende, inte till att st�nga
ute m�nniskor.101

N�r det g�ller s�rskilda sk�l lade bet�nkandet, SOU 1995:81 fram ett f�rslag p� synnerliga sk�l,
vilket regeringen och flera remissinstanser som, t ex AD, Stockholmstingsr�tt och
Kammarr�tten i G�teborg tyckte var v�l sn�vt. Ist�llet ans�g de att s�rskilda sk�l borde r�cka
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f�r r�ttshj�lp skall kunna beviljas. D� de som inte har r�d att teckna en r�ttsskyddsf�rs�kring
b�r f� r�ttshj�lp, finns s�rskilda sk�l regeln mer med som en utv�g om det skulle uppst� fall
d�r det skulle anses st�tande att inte ge r�ttshj�lp. Ett exempel p� detta �r om en �klagare inte
kan bist� ett brottsoffer och m�ls�garbitr�de inte beviljas, d� kan det finnas m�jligheter f�r
staten att ge r�ttshj�lp. Likas� tvister n�r barn �r inblandade.102 Det verkar som regeringen h�r
mer har sin ÓimageÓ i �tanke �n m�nniskors v�lbefinnande.

11.9.4 Konsekvenser f�r den enskilda

F�rarbetena till ny r�ttshj�lpslag ger intrycket av att alla som inte har r�d att teckna en
r�ttsskyddsf�rs�kring t�cks in av lagen. Det finns dock fortfarande sv�ra
gr�nsdragningsproblem, som t ex n�r en ekonomisk situation skall anses vara s�dan att den
inneb�r att det kan anses f�rsvarligt att n�gon r�ttsskyddsf�rs�kring inte har tecknats? N�r
anses n�got som st�tande, och vems kriterier skall vara avg�rande, r�ttens eller allm�nhetens?
D� villkoren f�r r�ttshj�lp oavsett vilken ekonomisk situation man �r i g�r det sv�rt att f� hj�lp
i alla fall, kommer m�nga att falla p� den sidan som har Ófel �rendeÓ N�r en kvinna beh�ver dra,
t ex en v�rdnadstvist inf�r r�tten kan hon inte det om hon inte har r�d till det. R�ttshj�lpen
t�cker oftast inte den sortens �rende och f�rs�kringen kanske inte heller g�r det. Kommer
kvinnan i forts�ttningen att vara tvungen att Óf�rloraÓ f�r att hon inte har r�d att f� sin sak
pr�vad. Detta �r ett problem som bara blir st�rre och st�rre. Medling och andra �tg�rder
passar kanske ibland vid familjetvister, men om kvinnan t ex blivit utsatt f�r �vergrepp av sin
man, �r hon kanske inte tillr�ckligt psykiskt stabil f�r att klara av en eventuell medling.

N�r kostnaderna f�r att driva process stiger blir desto f�rre m�nniskor hj�lpta. En st�rre del av
befolkningen �r inte ber�ttigade till r�ttshj�lp. De flesta som inte �r ber�ttigade till r�ttshj�lp
kan inte sj�lva bekosta den hj�lp de beh�ver. F�r en enskild part inneb�r de h�ga kostnaderna
f�r en process att parten f�rlorar sin r�tt till r�ttvisa.103 Man skall dessutom f�r att f�
r�ttshj�lp veta att man har r�tt till det och sj�lv vara aktiv och upps�kande. Inte alla m�nniskor
klarar av det. Det �r en r�ttighet som kr�ver en aktiv handling och det kr�vs att det
�verhuvudtaget �r en sak som man kan processa om.

Begr�nsad hj�lp finns som tidigare n�mnts att f� fr�n, bl a ideella organisationer, kommuner,
fack och konsument r�dgivningen. Tillg�ngligheten �r oj�mn och p�verkas av brist p� resurser.
Den h�ga kostnaden f�r att f� hj�lp att driva en process har medf�rt att ett �kat antal personer
driver sina egna processer. Vilket i sin tur skapar problem b�de f�r dem sj�lva och r�tten.
S�rskilt i de h�gre instanserna, d�r r�tteg�ngen inte alls �r anpassad f�r att drivas utan
ombud.104

11.9.5 En unders�kning om tillg�ngligheten  till r�ttshj�lp

R�ttssociologen Thomas Mathiesen tar i sin bok ÓR�tten och samh�lletÓ upp resultaten fr�n en
r�ttshj�lpsunders�kning som utf�rdes i Norge, av Eskeland och Finne 1971,
ÓRettshjelpsunders¿kelsen 1971Ó. Jag har inte hittat n�gon annan unders�kning �n denna som
tar upp tillg�ngligheten till r�ttshj�lp, s� d�rf�r v�ljer jag att anv�nda denna unders�kning trots
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104 Kelly David & Slapper Gary, English Legal System, 1996, sid. 234



31

att det �r en andrahandsk�lla, d� jag anser att inneh�llet av unders�kningen �r mycket
intressant. Jag har f�rg�ves f�rs�kt att finna unders�kningen i original men inte lyckats. I
denna unders�kning tittade man p� hur m�nniskors ben�genhet att anv�nda sig av r�ttshj�lp
s�g  ut om de sj�lva fick ta kontakt med en r�ttshj�lpsbyr� eller om de blev upps�kta av
personal fr�n en r�ttshj�lpsbyr�. Tv� grupper uts�gs, den ena bestod av m�nniskor i  tre
hyreshus i en statsdel i Oslo som var d�ligt underh�llna. De boende var arbetare och m�nga var
socialbidragstagare. Per brev informerades hush�llen om unders�kningen och om att de skulle
f� bes�k f�r att f� hj�lp med att l�sa sina problem av juridiskt art. Den andra gruppen bestod
ocks� av m�nniskor boende i tre hyreshus i samma omr�de med liknande social struktur som
den f�rsta gruppen. Per brev informerades dessa hush�ll om att de var v�lkomna att upps�ka
ett r�ttshj�lpskontor. Den f�rsta gruppen som fick hembes�k fick aktiv hj�lp att hitta problem
och hj�lp med att l�sa dem juridiskt. M�nga var helt okunniga om de r�ttigheter som de
faktiskt hade och om de visste att de hade r�tt visste de inte hur de skulle g� till v�ga f�r att f�
r�tt. Av 91 hush�ll fick man fram 230 problem. Problem som g�llde allt fr�n bostaden, skatter
och bidrag. 20 av 22 fall till skattemyndigheten slutade med en positiv utg�ng, �ven
ans�kningar av olika bidrag gav resultat, 48 av 70 s�dana ans�kningar gav positivt resultat. I
den andra gruppen, som blivit ombedd att upps�ka r�ttshj�lpskontoret, blev resultatet
nedsl�ende, endast 4 personer kom dit. Resultatet fr�n unders�kningen kan s�gas vara att f�r
att m�nniskors problem skall blottl�ggas kr�vs det en intensiv jakt f�r att finna dem. Det
framg�r att den traditionella r�ttshj�lpens och advokatarbetet inte n�r ut till de som �r i stort
behov av hj�lp. Advokater framst�r ofta som fr�mmande och inte tillh�rande den milj� som
den hj�lpbeh�vande tillh�r, vilket verkar avskr�ckande.105

Enligt min �sikt visar denna unders�kning att oavsettt vilka �tg�rder som finns f�r att
underl�tta och hj�lpa m�nniskor, �r bristen p� kunskap om b�de �tg�rder som kan komma i
fr�ga och vilka r�ttigheter som ger r�tt till �tg�rder stora hinder f�r att m�nniskor skall f� den
tillg�ng till r�ttssystemet och den r�ttvisa de har r�tt till. Traditionellt juristarbete �r inte byggt
p� upps�kande verksamhet, utan tv�rtom - den hj�lps�kande skall ta kontakt med jurister.
Resultatet blir att de med kunskap och pengar, d v s de med makt, har betydligt st�rre
m�jligheter att f� sin sak pr�vad �n de som kanske beh�ver ha sin sak pr�vad.

12 J�mst�lldhetslagen

12.1 Lagens �ndam�l

J�mst�lldhetslagen �r en form av av skyddslagstiftning som anv�nds f�r att f�rs�ka f�rb�ttra
kvinnans villkor p� arbetsmarknaden. J�mst�lldhetslagen �r en lag som f�r m�nga kvinnor ses
som ett viktigt framsteg f�r kvinnorna. Kanske har den ocks� ett st�rre v�rde som symbol �n
som en faktiskt fungerande lagstiftning f�r att f�rb�ttra kvinnors villkor p� arbetsmarknaden.
Det framg�r av m�lparagrafen 1 ¤, att j�mst�lldhetslagen fr�mst skall syfta till att f�rb�ttra
kvinnors villkor i arbetslivet. Trots att j�mst�lldhetslagen �r k�nsneutral, s� definierar man
kvinnan som den svaga parten, d�rmed hamnar kvinnan i underl�ge med en g�ng. Det �r en
lagstiftning som anv�nds sparsamt och d�r den vanligaste utg�ngen �r Ótalan avsl�sÓ106
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Enligt Eva-Maria Svensson finns det tv� typer av skyddslagstiftning. En form av
skyddslagstiftning �r, t ex n�r en konsument skyddas gentemot en starkare part. Den starka
parten �r i detta fallet n�rvarande. Skyddslagstiftningen finns h�r till f�r att f�r�ndra
styrkef�rh�llandet mellan parterna. Den svagare parten ges genom r�ttsliga medel m�jlighet att
h�vda sin r�tt. Medan den starkare parten �l�ggs skyldigheter som minskar dennes makt. En
annan form av skyddslagstiftning som inte i n�gon st�rre utstr�ckning f�r�ndrar parternas
relation och d�r relationen dessutom inte �r synlig, �r diskrimineringsf�rbud. H�r skyddas
individen genom att det �r f�rbjudet att diskriminera. Det finns diskrimineringsf�rbud som
f�rbjuder diskriminering av en person p� grund av bland annat, k�n, ras och trosbek�nnelse.
N�r det g�ller k�n f�r det finnas positiv s�rbehandling b�de f�r m�n och kvinnor.107 Sedan 1
maj 1999 g�ller diskrimineringsf�rbud p� arbetsplatsen �ven handikapp och sexuell l�ggning.
Skyddslagstiftning som utformas som diskrimineringsf�rbud, har till uppgift att skydda eller
st�rka grupper av individer eller en enskild individ, som av r�tten anses vara svaga,
diskriminerade, underordnade och i behov av skydd. S�dan skyddslagstiftning har enligt
Svensson inte till uppgift att f�r�ndra positionerna mellan parterna. K�nsneutralitet
uppr�tth�lls formellt i skyddslagstiftning, vilket framst�r som paradoxalt n�r det just �r k�n
som skall skyddas fr�n diskriminering. J�mst�lldhetslagen definierar kvinnan som underordnad
och svag i arbetslivet. I 1 ¤ st�r det att lagen siktar till att f�rb�ttra fr�mst kvinnornas villkor i
arbetslivet.108

12.2 J�mst�lldhetslagens uppbyggnad

ÓJ�mst�lldhetslagen bygger,É.. p� j�mf�relser mellan tv� storheter - de tv� k�nen - men i
avsikt att de ska behandlas lika, inte olika.Ó109 � ena sidan skall man bortse fr�n en
hierarkisering av dikotomierna, och � andra sidan �r det de normer som g�ller f�r anst�llning,
arbetsorganisation och l�nes�ttning som lagen utg�r ifr�n i sin likabehandling. Detta trots att
normerna vuxit fram i ett av m�n skapat f�rv�rvsliv, f�r och av m�n. Ett f�rv�rvsliv som
pr�glats av hierarkisering och sexualisering.110

F�rbudet mot indirekt k�nsdiskriminering �r enligt Anita Dahlberg m�rkligt, n�r man kan se
kvinnans generellt s�mre villkor p� arbetsmarknaden, som indirekt diskriminering. Den svenska
j�mst�lldhetslagens diskrimineringsf�rbud accepterar bara j�mf�relser p� individuell niv� inte
p� en generell niv�. Det kr�vs att en j�mf�relse g�rs mellan en manlig och en kvinnlig anst�lld,
utom vid omplacering och upps�gning, d�r det inte kr�vs en j�mf�relse  med en person av det
motsatta k�net. ÓF�rbud mot indirekt diskriminering ska skydda och tillgodose en person vars
f�rh�llande inte f�ljer de dominerande normer som utvecklats f�r heltidsarbetande m�n.Ó111

Indirekt diskriminering �r n�r en kvinna Ómissgynnas f�r att hennes f�rh�llanden �r typiska f�r
kvinnorÓ,112 Exempel p� indirekt diskriminering �r n�r en gravid kvinna f�rbig�s vid
anst�llning, eller n�r hon som deltidsarbetande inte f�r de f�rm�ner som heltidsarbetande har.
Det typiska f�r kvinnor anses som atypiskt och accepteras endast n�r det uppg�r och
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f�r�ndras till det typiska, det typiska f�r m�n.113 Indirekt diskriminering �r enligt Anita
Dahlberg en lokution som kan ses som ett Óerk�nnande av att r�tten bygger p� att r�ttigheter
utvecklats ur och p� m�ns villkorÓ.114 Arbetsr�tten har i f�rsta hand utvecklats civilr�ttsligt,
utvecklad som en sj�lvf�rvaltningsform mellan arbetstagare och arbetsgivare som de tv�
parterna. D�r en heltidsarbetande man inom tillverkningsindustrin varit normen f�r
arbetstagarparten. Modeller har utvecklats mellan parterna f�r beslut, konfliktl�sningar och
inflytande. Med lagstiftning som sedan 70 - talet v�xt fram har kollektivavtalen och samarbetet
f�rst�rkts och skyddats.115

Ett offentligr�ttslig regelverk har kommit till f�r att skydda den anst�llde som den svagare
parten, t ex arbetsmilj�lagen och j�mst�lldhetslagen. I avtal och f�rhandlingar �terfinns en
ganska enhetlig grupp med arbetstagare som till �verv�gande del �r icke utl�ndska,
heltidsarbetande m�n som har en ganska h�g status.116

Arbetsr�tten �r bek�nad, d� b�de lagstiftning och kollektivavtal utformats av och f�r m�n. Den
offentligr�ttsliga lagstiftningen har utvecklats p� en n�got mer k�nsdifferensierad politisk
arena. Enligt Dahlberg kan man se Óarbetsr�tt och offentlig r�tt som en dikotomi, bek�nad och
hierarkiskÓ.117 Denna dikotomi kan anv�ndas f�r att f�rklara varf�r j�mst�lldhetsavtal �r d�liga
och varf�r det finns ett motst�nd mot att anv�nda arbetsmilj�lagen vid diskriminering p�
arbetsplatserna, n�got som enligt Dahlberg kunde ha gjorts l�ngt innan tillkomsten av
j�mst�lldhetslagen. Oviljan att se sexuella trakasserier som en form av k�nsdiskriminering och
den defensiva praxis som utvecklats vid anv�ndandet av j�mst�lldhetslagen, kan f�rklaras
utifr�n dikotomin mellan arbetsr�tt och offentlig r�tt. 118

12.3 Positiv s�rbehandling

J�mst�lldhetslagen och positiv s�rbehandling uppfattas b�de av allm�nheten och bland jurister
som en f�rdel f�r kvinnan, som ger kvinnan f�rm�ner framf�r mannen. F�r en kvinna jobbet
framst�lls det som om mannen inte fick jobbet f�r att han hade fel k�n. Det framst�lls som en
negativ s�rbehandling av mannen n�r kvinnan ges positiv s�rbehandling, n�r det egentligen
handlar om att kompensera kvinnan f�r att mannen redan �tnjuter positiv s�rbehandling p�
grund av att han �r man. M�nnens positiva s�rbehandling f�r att de �r m�n osynligg�rs d�rmed.
Den positiva s�rbehandling som inte �r r�ttsligt reglerad �r ett problem, d� kriterier som �lder,
kontaktn�t och k�n, inte �r en del av den r�ttsliga erfarenheten som �r utg�ngspunkten f�r den
positiva s�rbehandling som �r r�ttsligt reglerad. Om det varit synligt hade ordvalet
kompensatoriska �tg�rder f�r en ofta f�rekommande faktisk s�rbehandling passat b�ttre, enligt
Eva-Maria Svenson, som �ven fr�gar sig om det s�tt som valts f�r att uppn� j�mst�lldhet �r
effektivt.119
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13 Socialtj�nsten
Kommunerna har p� papperet  mycket att erbjuda sina inv�nare. N�r en person eller en grupp
med m�nniskor har det sv�rt, finns det m�nga m�jligheter f�r kommunerna att ge hj�lp och
st�d. F�r m�nga m�nniskor �r socialtj�nsten en garanti att det finns en yttersta utv�g, d�r hj�lp
kan f�s. Enligt socialtj�nstlagen har kommunerna ett ansvar f�r sina medborgare, men
socialtj�nstlagen �r bara en m�linriktad ramlag. Vissa angivelser finns som kommunerna m�ste
uppfylla. Socialtj�nsten kan erbjuda kvinnan en m�ngd olika �tg�rder n�r hon �r i behov av
st�d och hj�lp. Alltifr�n ekonomisk och praktisk hj�lp till r�dgivning. Vad som troligtvis
hindrar m�nga kvinnor �r r�dslan och skammen att v�nda sig till en s�dan instans - r�dslan att
bli av med barnen, och skammen �ver att det blir k�nt att hon, t ex blir slagen. Att hamna i
register och journaler �r ocks� avskr�ckande. De �tg�rder som socialtj�nsten kan erbjuda �r ofta
inte heller allm�nt k�nda. Om man inte tidigare har varit i kontakt med myndigheter drar m�nga
sig f�r att vid, t ex misshandel s�ka deras hj�lp.

Socialtj�nstlagens 2 ¤,  3 ¤, 5 ¤ och 8 ¤ �r exempel p� paragrafer som t�cker in st�d, r�dgivning
och annan hj�lp som grupper och individer kan beh�va. Detta �r m�ls�ttningar som �r beroende
av det ekonomiska l�get i kommunen.

Enligt socialtj�nstens bist�ndsparagraf 6 ¤, 6 b ¤ och 6 g ¤, kan en kvinna som varit eller �r
utsatt f�r v�ld ha r�tt till bist�nd. Det kan g�lla skyddat boende, r�dgivande och st�djande
samtal. Men det kan ocks� vara att f� hj�lp med att f�rmedla kontakter till myndigheter och
frivilliga organisationer som, t ex kvinnojouren. St�d vid kontakt med polismyndigheten och
med r�ttsv�sendet kan erbjudas av socialtj�nsten. Ny bostad �r ocks� n�got som socialtj�nsten
kan bist� kvinnan med.120 Misshandlade kvinnor som inte har varit i kontakt med
socialtj�nsten tidigare k�nner inte till att de har r�tt till hj�lp av samh�llet, att socialtj�nsten �r
skyldig att bist� med st�d och hj�lp av olika slag. Allm�nhetens kunskap om och f�rtroende
f�r socialtj�nsten ligger p� en l�g niv�. Den grupp kvinnor som socialtj�nsten m�ter �r de som
redan tidigare p� grund av, t ex missbruk eller ekonomiska problem varit i kontakt med
socialtj�nsten.121

Kommunerna m�ste vara tillg�ngliga f�r att bist� kvinnor som utsatts f�r v�ld. Socialjouren
fungerar olika i landet beroende p� hur kommunen ser ut. Det �r stora skillnader mellan de
olika kommunerna n�r det g�ller att tillhandah�lla social jour. En femtedel av alla kommuner har
ingen beredskap under jourtid, d v s under kv�llar och helger d� m�nga kvinnor uts�tts f�r
�vergrepp i hemmet.122

Sedan 1950 - talet har familjer�dgivning bedrivits i Sverige, med inriktning p� par som bor
tillsammans och har barn. Familjer�dgivning syftar till att paret skall f� hj�lp att l�sa
konflikter, kriser och problem som de har i sin relation, f�r att de skall kunna forts�tta leva
tillsammans. Vid separation skall familjeterapin leda till att underl�tta konsekvenserna av
separationen, s�rskilt med tanke p� barnen.123
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Enligt 12 a ¤, har prim�rkommunerna en lagstadgad skyldighet att erbjuda familjer�dgivning till
dem som beg�r det. Prim�rkommunen kan antingen tillhandah�lla familjer�dgivningen sj�lv eller
genom att teckna avtal med andra familjer�dgivare knyta dem till sin verksamhet.

Samarbetssamtal kan man sj�lv beg�ra att f� �ven om tvisten inte g�tt till domstol. �ven
tingsr�tten kan anse att parterna i en v�rdnadstvist b�r l�sa sina problem med hj�lp av
samarbetssamtal. Om samtalen leder till att parterna kommer fram till en l�sning, s� att en
v�rdnads utredning inte beh�vs, meddelas detta till tingsr�tten.124

Beroende p� resurser finns det en hel del �tg�rder att tillg� hos socialtj�nsten, men det st�rsta
hindret som jag ser det f�r att dessa �g�rder skall f� �nskad effekt �r det faktum att de inte �r
allm�nt k�nda och det negativa "rykte" som myndigheter har. Man �r r�dd att de skall l�gga sig
i privatlivet.

14 Alternativa �tg�rder

14.1 Definition av alternativa konfliktl�sningsmetoder

Det finns en hel del alternativa f�rslag och konkreta �tg�rder f�r att komma till r�tta med en del
av de hinder kvinnan st�r inf�r n�r hon beh�ver r�ttssystemet. Dessa alternativa �tg�rder
fungerar b�de inom och utom r�ttssystemets jurisdiktion. Gemensamt f�r dessa �tg�rder �r att
de i st�rre utstr�ckning utg�r fr�n kvinnans behov, d� de i st�rre utstr�ckning syftar till att n�
en tillfredst�llande l�sning �n att se till att en part skall vinna och dessutom f�rs�ker de
ut�jmna skillnaderna mellan olika starka parter.

Genom alternativa konfliktl�sningsmetoder erbjuds en annan form av l�sningar p� konflikter
�n de traditionella, vilket kan ge ytterligare m�jligheter att l�sa problem p� ett smidigare s�tt �n
genom r�tteg�ng. Alternativa konfliktl�sningsmetoder kan definieras som - metoder f�r att l�sa
fr�gor som kan avg�ras av en normal r�ttslig process, utan att anv�nda sig av den vanliga
r�ttsliga processen. H�r inkluderas medling och andra icke bindande f�rfaranden. Processande
och skiljedom ing�r inte. Enklare uttryckt - konfliktl�sning utan tv�ng. Alternativa
konfliktl�sningsmetoder anses ofta vara s�dana som anv�nds utanf�r r�ttssystemet och d�r
r�tten saknar jurisdiktion.125 Men i m�nga fall inbegrips �ven ett antal olika metoder till
konfliktl�sning som, t ex skiljedom och ombudsm�n n�r man talar om alternativa
konfliktl�sningsmetoder. Allt utom den ÓvanligaÓ processen.

14.2 Partsf�rh�llande

F�r att r�tteg�ngssystemet skall fungera smidigt oavsett om det g�ller brottm�l eller civilm�l, �r
grundtanken att alla parter �r representerade av en juridiskt bevandrad person. Och inte sj�lva
l�gger sig i.126

R�ttssystemet bygger p� falska premisser enligt Marilyn French, d� den r�ttsliga doktrinen
anser att partsf�rh�llanden leder till r�ttvisa och att konflikter mellan tv� parter endast ber�r
tv� parter. Endast n�r tv� parter �r j�mst�llda kan ett partsf�rh�llande gynna r�ttvisa och
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j�mst�lldhet. Partssystemet visar sig s�rskilt inom straffr�tten vara or�ttvist. French ser det
som ett spel som man kan vinna eller f�rlora, d�r det goda vinner eftersom segraren best�mmer
vad som �r gott. Hon g�r en j�mf�relse med de vattenprover som man utsatte misst�nkta h�xor
f�r f�rr i tiden. Ett mirakul�st ingripande beh�vs f�r att bevisa att den �talade �r oskyldig. De
rika, med b�de pengar och jurister l�per mindre risk f�r att �talas, och skulle de �talas, l�per de
mindre risk f�r att d�mas, �n den obemedlade.127

Enligt Eva-Maria Svensson f�rest�ller vi oss att r�tten best�r av fria j�mlika personer som
ing�r avtal med varandra och passar d�rf�r endast in p� s�dana f�rh�llanden. Relationer som
inte �r av ett s�dant slag tycks inte l�mpa sig f�r r�tten. F�rest�llningen verkar normerande och
f�rhindrar att det oj�mlika maktf�rh�llandet mellan m�n och kvinnor beaktas. Flera forskare
framst�ller idag �ktenskapet som ett avtal, vilket ger kvinnor tv� f�rdelar; en vetenskaplig
referensram som synligg�ra och problematiserar makt- och arbetsf�rdelningen i �ktenskapet
och genom att r�ttsligt framst�lla �ktenskapet som ett avtal kan man p�verka attityder och det
g�r att anv�nda r�tten f�r att utj�mna maktrelationerna mellan parterna.128

Metoder att l�sa olika tvister utanf�r domstolen kan ha m�nga f�rdelar det �r inte alltid som
ett �rende �r s� enkelt att det finns en sida som har r�tt och en sida som har fel. En domstol
m�ste alltid d�ma, det g�r inte att ge lite r�tt till b�da parter i samma fr�ga. M�nga omr�den
som kan regleras r�ttsligt passar egentligen d�ligt in r�ttssystemet. Konflikter mellan, t ex
aff�rsbekanta, grannar och familjemedlemmar, borde kanske inte l�sas i r�tten utan p� andra
s�tt. Den formella strukturen hos lagar och r�tten, �r inte anpassad att skapa l�ngsiktiga
l�sningar som parterna kan leva med f�r l�ng tid fram�t.129

14.3 Medling

Medling �r en konfliktl�snings process som inneb�r att en neutral medlare hj�lper parterna att
n� en gemensam l�sning. Den har ingen r�ttskraft. F�retag anv�nder sig g�rna av skiljedomar
och andra uppg�relser d� de har r�d att betala och d� de kan h�lla inneh�llet i uppg�relsen
hemligt. Alternativa konfliktl�sningar anv�nds inte ofta vid civila processer d� de inte
ber�ttigar till r�ttsskydd eller r�ttshj�lp. Tillg�ng till r�ttvisa m�ste inneb�ra en �kad tillg�ng till
alternativa konfliktl�sningsmetoder. Kvinnan kan i m�nga fall dra nytta av att inte l�ta en
konflikt leda till r�tteg�ng, det kan vara psykiskt l�ttare, snabbare, och det finns m�jligheter till
kompromisser som inte vore m�jliga vid en r�tteg�ng. Men det finns ocks� en risk med att
kvinnan kommer att anv�nda sig av medling, hon kommer m�nga g�nger att anses som den
svaga parten och medling ger inte den insyn som en offentlig r�tteg�ng ger, kvinnan kan d�rf�r
kanske l�ttare �vertalas eller k�ras �ver av en starkare part �ven om medlaren skall vara
neutral. Kompromisser �r bara bra om de sker p� lika villkor. Om en part anses vara svag och
mindre f�rm�gen att driva sin r�tt kommer medling att leda till mindre r�ttvisa �n en r�tteg�ng.

14.4 Grupptalan

Grupptalan skulle kunna leda till att kvinnors m�jligheter att anv�nda sig av j�mst�lldhetslagen
skulle kunna f�rb�ttras, vilket skulle vare en �tg�rd f�r att �ka kvinnors tillg�ng till
r�ttssystemet. Grupptalan inneb�r att en person kan f�ra talan f�r en hel grupp utan

                                                
127  French Marilyn, Bortom Makten, 1985, sid. 441
128 Svensson Eva-Maria, Genus och r�tt, 1997, sid. 239 f
129  Kelly David & Slapper Gary, English Legal System, 1996, sid. 273
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r�tteg�ngsfullmakt, och d�r hela gruppen omfattas av domens r�ttskraft. F�r att kunna f�ra en
grupptalan kr�vs det att gruppen har liknande eller gemensamma fr�gor som l�mpar sig f�r att
avg�ras p� en g�ng. Grupptalan har varit vanligast i Ócommon lawÓ l�nder som, t ex England,
d�r kallas det Óclass actionÓ eller Órepresentative actionÓ.

En offentlig utredning tillsattes f�r att se om Sverige ocks� skulle kunna inf�ra grupptalan.
Bet�nkandet 1994:151 kom fram till att s� var fallet. Men �n s� l�nge har inte grupptalan
institutet inf�rts i Sverige. Jag t�nker inte h�r g� n�rmare in p� institutet grupptalan, utan n�ja
mig med att ta upp det i samband med vad bet�nkandet yttrade ang�ende grupptalan och
j�mst�lldhetslagen.

I bet�nkandet SOU 1994:151 f�respr�kar utredarna att det b�r finnas en m�jlighet till
grupptalan �ven vid diskrimineringstvister enligt j�mst�lldhetslagen.

Gruppr�tteg�ng �r �ndam�lsenligt f�r att f�rb�ttra det processuella r�ttsskyddet, n�r anspr�k
�r likartade eller gemensamma. Man f�respr�kar en pluralistisk l�sning, s� att talan skall kunna
f�ras, antingen av gruppmedlem, organisation eller J�mO. Om fler ges m�jlighet att verka vid
sidan om varandra och tillsammans, skulle f�ruts�ttningarna f�r att diskrimineringsf�rbudet f�r
st�rre geh�r i arbetslivet �ka.130 N�r Anita Dahlberg ser p� f�reteelser i den moderna
r�ttsbildningen, har hon funnit exempel p� dekonstruktiva ansatser. Grupptalan ser hon som
ett s�dant exempel. Hon j�mf�r med hur kollektivavtalet br�t med 1800-talets ideella fiktion
och individualitet och enskilda individers r�ttighetsmonopol. Hon menar att idag kan
grupptalan ses som ett brott mot de gamla fiktionerna utifr�n k�nsm�ssiga obalanser.131

14.5 Ideella organisationer

Ideella organisationer spelar en stor roll f�r kvinnor som uts�tts f�r k�nsrelaterade �vergrepp.
Mycket av den hj�lp som de erbjuder kan ses som �tg�rder f�r att underl�tta kvinnans tillg�ng
till r�ttssystemet. Socialt arbete utf�rt av frivilliga organisationer �r ett viktigt komplement till
den offentliga sektorn. Kvinnojourerna spelar en stor roll n�r det g�ller st�d till utsatta
kvinnor. �ven brottsofferjourerna kommer i kontakt med kvinnor som utsatts f�r
k�nsrelaterade �vergrepp.132 Idag fungerar de ideella organisationerna som ett mycket viktigt
komplement till statliga institutioner. N�r resurser dras in n�r fler m�nniskor �r i behov av
hj�lp och avst�nden mellan olika grupper �kar blir denna tillg�ng allt viktigare.

14.5.1 Kvinnojourer

Sedan 1978 har det funnits kvinnojourer i Sverige och idag finns det ca 130 stycken, spridda
�ver hela landet. Flertalet kvinnojourer �r organiserade i ROKS, Riksorganisationen f�r
kvinnojourer i Sverige, som bildades 1984, 1997 var 109 kvinnojourer medlemmar i ROKS.
Som riksorganisation har ROKS statligt st�d. De olika kvinnojourerna arbetar ideellt och har i
vissa fall kommunalt st�d. ROKS �r en ideell, partipolitiskt och religi�st obundet f�rening,
som verkar mot f�rtryck och v�ld mot kvinnor, samt f�r kvinnans frig�relse och j�mst�lldhet.
Som opinionsbildare och remissinstans skapar ROKS debatt och p�verkar beslutsfattare.

                                                
130  SOU 1994:151 Gruppr�tteg�ng, del A, sid. 53
131  Dahlberg Anita, J�mst�lldhetslagen som paradox och dekonstruktion, ur Nordborg Gudrun (red), Tretton
kvinnoperspektiv, 1995, sid. 41
132  SOU 1995:60 Kvinnofrid, sid. 157
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Kvinnomisshandel, v�ldt�kt, incest, k�nshandel och pornografi �r enligt ROKS de yttersta och
synliga konsekvenserna av kvinnof�rtrycket i samh�llet. Kvinnojourerna erbjuder praktisk och
psykologiskt st�d �t hj�lps�kande kvinnor. Att kunna erbjuda hj�lps�kande kvinnor ett
skyddat boende �r n�got av det viktigaste. Vissa jourer kan erbjuda st�dgrupper och
samtalsgrupper. M�nga kvinnojourer kan erbjuda juridisk r�dgivning. Kvinnojourerna st�der
kvinnornas kontakt med olika samh�llsorgan och r�ttsv�sendet.133 Man kan se kvinnojourerna
som en l�nk mellan kvinnorna och r�ttssystemet i m�nga fall, vilket inneb�r att kvinnans
tillg�ng till r�ttssystemet underl�ttas.

ROKS erbjuder inte lesbiska kvinnor som blivit utsatta f�r �vergrepp n�gon hj�lp. �ven om en
lesbisk kvinna uppenbart �r kvinna uppfyller hon inte de kriterier som kr�vs f�r att anses vara
ett offer enligt ROKS kriterier. V�ld mellan kvinnor passar inte in i ROKS f�rklaringsmodeller
om varf�r kvinnor uts�tts f�r v�ld. ROKS har en negativ inst�llning till att verka f�r att
lesbiska kvinnor skall kunna erbjudas hj�lp. De kvinnoorganisationer som inte �r anslutna till
ROKS h�ller d�remot tillsammans med RFSL134 p� med ett samarbetsprojekt, d�r bl a material
skall tas fram som �r anpassat �ven till lesbiska kvinnor.135

Av 1997 �rs statistik som g�ller f�r 101 av de 109 medlemsjourerna, framg�r det att de hade 23
732 samtal fr�n kvinnor. 5 219 samtal fr�n n�rst�ende och anh�riga och 8 517 kontakter med
myndigheter. 1 239 kvinnor och 1 041 barn bodde p� kvinnojourerna i sammanlagt 50 646
n�tter.136

14.5.2 Brottsofferjourer

1980 startades brottsofferverksamhet i Malm�, brottsofferjourernas riksf�rbund bildades
1988. 1997 fanns 107 brottsofferjourer spridda �ver hela Sverige. Brottsofferjouren �r religi�st
och opolitiskt obunden organisation som arbetar ideellt f�r m�nniskor som utsatts f�r brott.
De ger st�d och upplysning till brottsoffer och hj�lper till vid kontakter med myndigheter och
f�rs�kringsbolag. Vid behov st�ller de upp som st�d vid r�tteg�ngar. Brottsofferjouren arbetar
med att f�ra fram brottsoffrens sv�ra situation och tillvarata deras intresse. De arbetar aktivt
n�r det g�ller f�rb�ttring av lagstiftning, eller n�r det g�ller inf�randet av ny lagstiftning som
gynnar brottsoffer. F�r inf�randet av, t ex  m�ls�garbitr�de  och bes�ksf�rbud arbetade
brottsofferjourerna mycket aktivt.137 Brottsofferjourerna fungerar liksom kvinnojourerna som
en l�nk mellan den hj�lps�kande och r�ttssystemet, genom att de bist�r med sakkunskap, r�d
och hj�lp.

Det utvecklas ocks� brottsofferjourer som �r knutna till olika ideella organisationer. RFSL har,
t ex en egen brottsofferjour d�r homosexuella personer kan f� hj�lp och st�d av kunnig och
insatt personal som sj�lv �r homo - eller bisexuell.138

                                                
133  http://www.roks.se/om_roks.htm
134 Riksf�rbundet f�r sexuellt likaber�ttigande
135 RFSL:s kongress i Bor�s 19 mars 1999
136 http://www.roks.se/om_roks.htm
137 http://www.10.skandia.se/ideer/brottsoffer_jouren.htm
138 Kom Ut, Nr 2, 1999, �rg�ng 20, sid.13
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Del 3 Analys och slutsats

15 Analys

15.1 Hinder och �tg�rder

R�ttssystemets struktur och dess inbyggda hinder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet �r
inte n�got som uppst�tt genom medvetna handlingar eller n�gon ordning som �r till f�r att
hindra kvinnors tillg�ng till r�ttssystemet. Dessa hinder �r inget medvetet m�l, utan ett resultat
av att r�ttssystemet �r en produkt av och f�r m�n, d�r kvinnans behov inte har beaktats. De
flesta former av �tg�rder som finns f�r att komma till r�tta med dessa hinder g�r ut p� att
f�rs�ka anpassa kvinnan till r�ttssystemet, inte p� att f�rs�ka f�r�ndra r�ttssystemet. Dessa
�tg�rder kan ibland ist�llet ha en negativ effekt d� de bef�ster kvinnans position som den svaga
parten, och d�rmed bidrar till att hindren f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet best�r, vilket
bl a framg�r av kapitel 12 om j�mst�lldhetslagen.

M�nga hinder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet �r sv�ra att se, det �r inte f�rr�n man ser
helheten som man inser att kvinnan st�r inf�r en m�ngd olika hinder. S�dana faktorer som
bem�tande och attityder �r sv�ra att uppt�cka. Dessa �r faktorer som f�r kvinnan kan inneb�ra
att hon behandlas s�mre just p g a att hon �r kvinna, eller en viss sorts kvinna - t ex
prostituerad. Det �r inte l�tt att genom �tg�rder f�r�ndra attityder Ð  kunskap �r det enda
s�ttet att �ka kompetensen om kvinnans villkor.

Jag anser att de hinder som finns f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet ocks� finns inbyggda i
de �tg�rder som tillkommit f�r att komma till r�tta med dessa hinder, d� de flesta �tg�rder
bygger p� samma principer som det �vriga r�ttssystemet, d v s de utg�r fr�n mannens syns�tt
och behov. De befintliga medlen f�r att �tg�rda hindren f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet
utg�r inte fr�n kvinnors behov och bygger inte p� kvinnors erfarenhet, vilket inneb�r att de inte
effektivt kan �tg�rda hindren. F�r att kunna �tg�rda hindren f�r kvinnans tillg�ng till
r�ttssystemet m�ste man ha kvinnan som utg�ngspunkt.

M�nga av de hinder som finns f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet bygger p� det faktum att
det �r kvinnan som i f�rsta hand drabbas av de strukturella maktskillnader som finns mellan
k�nen. De �tg�rder som inf�rs f�r att komma till r�tta med dessa hinder f�r kvinnans tillg�ng
till r�ttssystemet erbjuder endast l�sningar p� ett individuellt plan. Genom att f�rs�ka l�sa
strukturella problem med individuella l�sningar, kommer man aldrig att kunna komma till r�tta
med de strukturella problemen. Hindren f�r kvinnan kommer d�rmed att best� och �tg�rderna
f�r att komma till r�tta med hindren kommer att bef�sta kvinnan som den svaga parten.

15.2 Feministisk jurisprudens

Den feministiska jurisprudensen har inte i n�gon st�rre utstr�ckning tagit upp kvinnans tillg�ng
till r�ttssystemet. Men genom att peka p� olika problem f�r kvinnan n�r hon kommer i
kontakt med r�ttssystemet, har den feministiska jurisprudensen bidragit med att ge
f�ruts�ttningar till f�rst�elsen av kvinnans situation i f�rh�llande till r�ttssystemet, och
d�rmed underl�ttat arbetet med att f�rs�ka �tg�rda hindren f�r kvinnans tillg�ng till
r�ttssystemet.
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Kvinnan som offer och kvinnan som anomali i r�ttssystemet studeras en hel del inom den
juridiska jurisprudensen, men fr�gan om varf�r den feministiska jurisprudensen inte tar upp
kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet i n�gon st�rre utstr�ckning kan jag inte besvara i denna
uppsats, varken litteraturen jag l�st eller de slutsatser jag kan dra fr�n materialet ger mig n�gra
svar p� den punkten.

15.3 Marknadsanpassning av r�ttssystemet

Desto mer makt marknaden har, desto st�rre chanser har den att f� igenom sina �nskm�l.
M�nniskorna inom r�ttssystemet har alltid st�ttat de med mest makt. Marknaden har enorma
resurser f�r att genom olika former av lobbying propagera f�r f�r�ndringar. Hela samh�llet
utg�r mer och  mer fr�n framg�ng och profit, f�retag blir nationella och multinationella, och ju
starkare dessa grupper �r ju mer inflytande har de. Sambandet mellan utbildning och f�retag
blir starkare. Universiteten v�lkomnar kapital fr�n f�retagen och f�retag kan p� s� s�tt till viss
del styra vilka kurser som skall ges vid universten. Som jag ser det �r marknadens och
kvinnornas behov helt olika. Och desto mer r�ttssystemet marknadsanpassas desto st�rre blir
hindren f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet.

Som visats i kapitel 5 talar marknaden maktens spr�k, ett spr�k som f�retr�desvis talas av
m�n, ett spr�k som r�ttssystemet f�rst�r v�l. R�ttssystemet har alltid tj�nat makten, ju
starkare marknadens makt blir desto st�rre inflytande f�r marknaden p� r�ttssystemet och
desto mindre blir kvinnans inflytande. Marknaden har stor framg�ng med sin lobbying,
politiker och r�ttssystemet svarar snabbt p� marknadens �nskem�l. �ven sj�lva r�ttssystemet
arbetar allt mer utifr�n marknadens principer, effektivitet, l�nsamhet och rationalitet har blivit
hon�rsord inom r�ttssystemet. Kvinnan som anomali i r�ttssystemet bef�sts och
skyddslagsstiftning blir r�ttssystemets l�sning f�r att Ópassa inÓ kvinnan i r�ttssystemet.

15.4 Makt och kunskap

Nordborg p�pekar i kapitel 6 att det inte �r f�rr�n kvinnors och barns verklighet anses juridiskt
relevanta som juridikens k�n kan f�r�ndras. Denna f�r�ndring skulle kunna leda till att r�tten
blir tillg�ngligare f�r kvinnan.

Foucault menar att m�nniskor accepterar befintliga heirarkier och lagar f�r att de inte upplevs
som endast negativa, och Eva-Maria Svensson p�pekar hur betydelsefull r�ttens normerande
verkan �r f�r v�ra tankeramar. N�r Svensson studerar makt belyser hon hur ensidig r�tten �r ur
ett genusperspektiv, och hur m�nniskor accepterar r�ttens genus (manliga perspektiv) som
naturlig. Den s k neutrala lagstiftningen ger �ven r�tt till de som redan har makt. Denna
samh�llsording �r stabiliserande, och en samh�llsordning kan inte �ndras ofta och hastigt f�r d�
skulle den f�rlora i legitimitet. Men denna inneboende acceptans av r�ttens uppbyggnad,
utifr�n ett manligt perspektiv, �r ett inneboende hinder f�r alla �tg�rdsf�rslag. Alla f�rs�k till
f�r�ndringar av den r�dande kontextuella objektiva sanningen ses som ett hot mot den r�dande
ordningen, vilket inneb�r att f�rs�k att �ndra p� maktstrukturen som en �tg�rd f�r att f�rb�ttra
kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet �r sv�rt att genomf�ra.

Bristen p� makt �r ett stort hinder f�r kvinnan �verlag, inte bara n�r det g�ller hennes relation
till r�ttssystemet. Denna brist p� makt f�rsv�rar hennes m�jligheter att f�r�ndra strukturen
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och ge henne tilltr�de till det hon idag saknar. Som framg�r av kapitel 6 �r det inte helt l�tt att
identifiera makt. Makt �r mer �n n�got annat en subjektiv upplevelse, de som inte har makt
m�rker sin maktl�shet dagligen, medan de med makt inte t�nker p� att de har den. Samh�llet
g�r allt f�r att beh�lla de maktstrukturer som finns. Makt upplevs ofta som heirarkisk, d�r
mannen anses mer v�rd. Jag h�ller med Carol Smart om att de gamla maktheirarkierna och
d�rmed �ven juridken och juristernas makt �kar. Den allt mer �kande legaliseringen av
vardagslivet �r ett tecken p� att r�ttssystemets makt �kar.

Som visats i kapitel 6 utg�r maktutredninges direktiv fr�n ett resurst�nkande, man g�r ingen
koppling mellan kvinnors strukturellt l�gre sociala status och problem med demokrati och
styrning, utan man g�r fr�gan om kvinnors l�gre sociala status till ett problem med resurssvaga
medborgare. Maktskillnader mellan k�nen g�rs till en social fr�ga och ist�llet f�r att se till
varf�r kvinnor har socialt l�gre status utg�r man fr�n att s� �r fallet. Man ger sken av att det �r
kvinnans fel som inte r�cker till ist�llet for att se att det �r fel p� systemet. Det vore politiskt
sj�lvmord att ta itu med maktfr�gan mellan k�nen, vilket inneb�r att maktfr�gan mellan k�nen
aldrig komer att l�sas s� l�nge man hela tiden g�r den till n�got annat, man g�r ett strukturellt
problem till ett individuellt problem. Detta kommer igen �ven i lagstiftningen,
t ex j�mst�lldhetslagen. Kvinnan drabbas om och om igen av att politikerna inte vill och v�gar
se att m�nga av de problem som kvinnor har i samh�llet beror p� att hon, p� b�de ett
strukturellt och ett individuellt plan, har mindre makt �n mannen.

Som framgick av kapitel 7 h�r makt och kunskap ihop, de som har makt har ocks� makt �ver
kunskapen. De som har tillg�ng till makt och kunskap f�r ocks� tillg�ng till alla de f�rdelar
detta inneb�r, inklusive tillg�ng till r�ttssystemet. Kvinnor som strukturellt och individuellt har
mindre tillg�ng till makt och kunskap �n de flesta m�n, st�ter p� fler hinder och har mindre
tillg�ng till de f�rdelar som kommer med tillg�ng till makt och kunskap, vilket inneb�r att de
ocks� har sv�rare att f� tillg�ng till r�ttssystemet.

R�ttssystemet anses vara objektivt, men r�ttssystemets objektivitet och kunskap baseras p�
ett manligt perspektiv och kan d�rf�r s�gas bygga p� manlig subjektivitet. Kvinnans
perspektiv, erfarenhet och kunskap anses vara subjektiv och har litet inflytande p�
r�ttssystemet. M�nga av de hinder som missgynnar kvinnan n�r hon kommer i kontakt med
r�ttssystemet best�r av attityder och bem�tande, attityder och bem�tande som grundar sig p�
en of�rst�else av kvinnlig erfarenhet. Om r�ttssystemet tog h�nsyn till kvinnans erfarenhet och
verklighet skulle attityderna och bem�tandet gentemot henne f�rb�ttras. Det kan inte vara
rimligt att r�ttssystemet till stora delar utg�r fr�n ett manligt perspektiv, d�r bara ett k�ns
kunskap anses objektivt.

15.5 Juristutbildningen

I kapitel 8 diskuteras juristutbildning, d�r jag fann att juristutbildningen i stort sett saknar ett
kvinnoperspektiv, vilket bidrar till att r�ttssystemet ser kvinnan som en anomali. Under
utbildningens g�ng bef�sts m�nga av de attityder gentemot kvinnan som senare inneb�r att
kvinnan kommer att behandlas som den svaga parten och en anomali, t ex n�r hon inte uppn�r
maximal offerstatus eller d� hon beg�r brott. Ett genusperspektiv beh�vs genomg�ende inom
juristutbildningen, b�de f�r att de kvinnliga studenterna skall kunna identifiera sig med kvinnor
i det �vriga samh�llet, och f�r att r�ttssystemet p� sikt skall kunna tillvarata kvinnors behov.
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�ven kvinnliga jurister skulle gynnas av detta och ha st�rre m�jligheter att vara b�de kvinna
och jurist och inte bara jurist. Om fler kvinnliga jurister intresserade sig f�r kvinnors problem
skulle m�jligheterna �ka f�r att p�verka r�ttssystemet p� omr�den viktiga f�r kvinnan.

15.6 Kvinnan som f�r�vare och offer

Som framg�tt tidigare av kapitel 10.2 finns det olika teorier som p� olika s�tt f�rs�ker f�rklara
kvinnlig kriminalitet. Ingen av dessa teorier kan p� ett entydigt s�tt f�rklara varf�r kvinnor blir
kriminella eller snarare varf�r de inte blir kriminella. De olika teorierna ser kvinnor som en
homogen grupp. Om man ser till invandrade kvinnor kan man anv�nda flera f�rklaringsmodeller
och teorier, som ingen av dem l�ser n�gra problem, utan i st�llet leder till att de verkliga
problemen inte kommer fram, s� som t ex socioekonomisk status. Teorier kan ocks� anv�ndas
som ett argument f�r att inte �ka j�mst�lldheten, d� flera teorier visar, att ju mer j�mst�lld
kvinnan blir, och desto mer hon vistas utanf�r hemmet, ju mer kriminell blir hon.

Varf�r kvinnan inte beg�r brott i samma utstr�ckning som m�n �r den intressanta fr�gan n�r
man tittar p� kvinnlig kriminalitet. Sj�lv tror jag att kvinnans omsorg om andra spelar en stor
roll till varf�r kvinnan inte beg�r brott i samma utstr�ckning som m�n. Likas� r�dslan att
f�rlora barn och familj och r�dslan f�r samh�llets attityder gentemot kvinnliga brottslingar, tror
jag avh�ller m�nga kvinnor fr�n att beg� brott. Kvinnor beg�r som visats i kapitel 10.3 ovan,
betydligt f�rre brott �n m�n, s�rskilt n�r det g�ller brott mot person. Kvinnan f�rekommer
d�rf�r mindre ofta som f�r�vare i r�ttssystemet, och d�rf�r �r r�ttssystemet inte anpassat
efter kvinnliga f�r�vare. R�ttssystemets attityder och bem�tande gentemot kvinnliga f�r�vare
�r ett hinder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet. De olika �tg�rder som finns f�r att
underl�tta kontakten mellan f�r�vare och r�ttssystemet utg�r fr�n m�ns behov, och kvinnans
val av brott utg�r ett hinder f�r hennes tillg�ng till bl a offentlig f�rsvarare.

Bem�tandet och attityder mot kvinnliga offer �r ett hinder f�r deras tillg�ng till r�ttssystemet.
N�r kvinnan f�rekommer i r�ttssystemet �r det oftast som offer f�r brott. Hur hon kommer att
bem�tas beror p� vilken offerstatus hon har, om hon t ex �r prostituerad eller en kvinna som
misshandlas av sin man, �r chansen stor att hon hamnar l�ngt ner p� offerstatusskalan. Om hon
d�remot �r en sk�r gammal dam som sl�s ned av en fr�mmande man p� gatan, �r chanserna
stora att hennes offerstatus blir h�g. Stigmatisering av kvinnan som offer visar hur attityder
kan styra kvinnans beteende, alltifr�n kl�dval till de platser hon v�gar bes�ka.

Kvinnofridsutredningen �r en �tg�rd i sig f�r att se till att kvinnan f�r r�d, hj�lp och
sakkunskap, och f�r att �ka f�rst�elsen f�r misshandlade kvinnor. Den �r en uppr�ttelse f�r
den misshandlade kvinnan. Utredningar kan medf�ra f�r�ndringar av g�llande r�tt, ny
lagstiftning, b�ttre f�rst�else, attityder, �sikter, och bem�tande. En utredning kan ocks� bidra
till att �verbrygga motsttningar mellan olika myndigheter n�r man ser varandras arbete.
Problemet med utredningar �r att de arbetar efter vissa direktiv, givna efter den politiska
sammans�ttningen i landet. St�mpeln utredning ger dem en legitimitet, men de blir s�llan
allm�nlektyr. De �r �mnade f�r dem som redan �r insatta i �mnet.

15.7 Lagstiftning som reglerar kontakten med r�ttssystemet

Som offer f�r t ex sexualbrott och grova v�ldsbrott finns m�jligheten att f� ett m�ls�garbitr�de
f�rordnat, en �tg�rd som s�rskilt gynnar kvinnor som usatts f�r sexualbrott. M�ls�garbitr�de
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inf�rdes f�r att personer som utsatts f�r obehagliga brott skulle ha n�gon som f�retr�der dem
vid en r�tteg�ng. Vissa kriterier m�ste uppfyllas som visats tidigare i kapitel 11.3, men lagen
kan ses som en �tg�rd f�r att underl�tta kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet.

Som framgick av kapitel 11.4 ovan, kan f�r�vare av vissa brott ha r�tt till en offentlig
f�rsvarare. M�jligheterna f�r att f� en offentlig f�rsvarare �r en �tg�rd som i f�rsta hand gynnar
manliga f�r�vare, d� de i st�rre utstr�ckning beg�r den typ av brott som ger r�tt till en
offentliga f�rsvarare. Kriterierna f�r vilka brott som skall ge r�tt till en offentlig f�rsvarare
baseras p� manliga f�r�vares behov. Genom att inte ta h�nsyn till kvinnliga f�r�vares behov
kommer m�nga kvinnor inte att kunna utnyttja denna �tg�rd utan kriterierna f�r en offentlig
f�rsvarare blir i st�llet ett hinder.

Det �r ekonomiskt och praktiskt om�jligt att alla skall ha en offentlig f�rsvarare, men som det
�r nu hamnar kvinnan helt utanf�r n�r man bortser fr�n hennes behov. Hindret �r att man �ver
huvudtaget inte har t�nkt p� kvinnan. Det �r absurt att kvinnan s�llan har r�tt till offentlig
f�rsvarare eftersom hon beg�r fel typ av brott.

R�ttsskydd kan ses som en �tg�rd f�r att underl�tta kontakten med r�ttssystemet. Men f�r att
ha r�tt till r�ttsskydd m�ste man ha tecknat en f�rs�kring. Som visades i kapitel 11.8 finns det
en m�ngd olika kriterier som m�ste uppfyllas f�r att man skall ha r�tt till r�ttsskydd. M�nga
�renden som jag tror s�rkilt kvinnor skulle beh�va ha hj�lp med ing�r inte i f�rs�kringen, t ex
�ktenskapsskillnad, uppl�sning av sambof�rh�llande o dyl. Inbyggt i f�rskringen finns allts�
en m�ngd hinder f�r att r�ttsskyddet skall kunna anses som en effektiv �tg�rd f�r att underl�tta
kontakten med r�ttssystemet. Andra hinder �r ocks� att man beh�ver ha kunskap om att man
beh�ver teckna en f�rs�kring, och om man har kunskapen om att man beh�ver en f�rs�kring
m�ste man ha r�d att teckna den. R�ttsskyddet ger f�rs�kringsbolagen �nnu mer makt, och jag
�r orolig f�r det inflytande som f�rs�kringsbolagen, som en del av marknaden har �ver
tillg�ngen till r�ttssystemet. Politiskt s� ser r�ttsskyddet bra ut, och man f�r medborgarna att
tro att de har n�got som alltid skyddar dem.

R�ttshj�lpen �r subsid�r till r�ttsskyddet och kommer endast i fr�ga n�r den r�ttss�kande inte
har r�ttsskydd. Som framgick av kapitel 11.9 finns det ett antal kriterier som skall uppfyllas
f�r att ge r�tt till r�ttsshj�lp. M�nga av de �renden som kvinnan skulle beh�va hj�lp med t�cks
inte av r�ttshj�lp �ven om hon uppfyller kriterierna for att ha r�tt till r�ttshj�lp. R�ttsskyddet
kommer ju i f�rsta hand s� r�ttshj�lpslagen �r ju inte t�nkt att anv�ndas mer �n i undantagsfall.
Det skulle inte se bra ut om samh�llet inte skulle kunna erbjuda r�ttshj�lp, men jag anser att
r�ttshj�lpslagen snarare hj�lper politikernas image, �n medborgarna. Medborgarna ser b�de
r�ttsskyddet och r�ttshj�lpen som en trygghet, som lagstiftningar som finns f�r att underl�tta
f�r m�nniskor n�r de beh�ver hj�lp av r�ttssystemet.

M�nniskor beh�ver mer k�nnedom om vad de har f�r m�jligheter att f� sin sak pr�vad eller f�r
att f� juridisk r�dgivning, d�rf�r beh�vs fler �tg�rder i form av upps�kande verksamhet f�r att
�ka tillg�ngligheten till, t ex r�ttshj�lp, sociala myndigheter och pro bono verksamheter,  men
hur man skall n� ut till beh�vande �r ett problem. Kriterierna f�r vem som skall upps�kas �r
sv�ra att best�mma. Risken finns att sociala skillnader blir mer accentuerade om endast vissa
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omr�den eller grupper kommer i fr�ga. Om man v�nder sig till t ex en f�rort med utslagna eller
invandrare, pekar man ut vissa grupper som svagare.

15.8 J�mst�lldhetslagen

J�mst�lldhetslagen �r en form av skyddslagstiftning vilket framgick av kapitel 12. Lagen �r en
�tg�rd f�r att f�rs�ka f�rb�ttra kvinnans villkor i arbetslivet. J�mst�lldhetslagen kan anses
viktig som en symbol, d� den uppm�rksammar att det finns problem, men den ger �ven sken
av att man f�rs�ket �tg�rda den obalans mellan k�nen som finns p� arbetsmarknaden.
J�mst�lldhetslagen utg�r fr�n att arbetsmarknaden inte �r j�mst�lld, d�r kvinnan �r den svaga
parten som beh�ver hj�lp f�r att uppn� j�mst�lldhet. Syftet med j�mst�lldhetslagen �r inte att
�ndra p� maktbalansen mellan k�nen, utan syftet �r att kvinnan skall kunna anpassas till ett
system som �r skapat av och f�r mannen. Enligt Anita Dahlberg �r ett f�rbud mot indirekt
diskriminering ett erk�nnande av den ensidighet med vilken arbetsr�tten �r uppbyggd.
J�mst�lldhetslagen bef�ster d�rmed positionerna p� arbetsmarknaden, kvinnan �r undantaget
och mannen �r normen. Som en �tg�rd f�r att r�ttsligt f�rb�ttra kvinnans villkor p�
arbetsmarknaden har j�mst�lldhetslagen p� pappret uppn�tt en hel del, men samtidigt s�
bef�sts det r�ttsligt att kvinnan �r en anomali i arbetslivet, vilket i sin tur kan f�rsv�ra f�r
kvinnan. I vissa fall kan j�mst�lldhetslagen bli ett hinder f�r kvinnan, d� det �r hon som
framst�r som den besv�rliga parten som skall tas h�nsyn till. J�mst�lldhetslagen l�ser inte det
oj�mlika f�rh�llandet mellan den svaga parten (kvinnan) och den starka parten (arbetsgivaren),
utan f�rs�ker bara f� kvinnan att passa in p� en redan etablerad arbetsmarknad. Svensson visar
p� skillnaden mellan j�mst�lldhetslagen och konsumentk�pslagen som p� ett mer strukurellt
plan f�rs�ker f�r�ndra styrkepositionerna mellan konsument och f�rs�ljare.

J�mst�lldhetslagens diskrimineringsf�rbud accepterar endast j�mf�relse p� individuell niv�,
vilket visar att lagen inte �r �mnad att f�r�ndra de strukturella skillnaderna p�
arbetsmarknaden. J�mst�lldhetslagen kan ses som ett hinder f�r strukturella f�r�ndringar p�
arbetsmarknaden.

15.9 Socialtj�nstlagen

De sociala myndigheterna kan bidra med en m�ngd olika �tg�rder f�r att underl�tta f�r
medborgarna, vilket framgick av kapitel 13 ovan. Problemet �r att den hj�lp och st�d som de
sociala myndigheterna kan erbjuda inte alltid �r tillg�nglig. Socialtj�nstlagen ar en m�linriktad
ramlag vilket inneb�r att en kommuns ekonomiska status avg�r vad de har r�d med.
Medborgarnas k�nnedom om de sociala myndigheternas m�jligheter att bist� med r�d och hj�lp
�r ocks� bristf�llig, beh�vande vet inte vad de har r�tt till. R�dslan f�r att stigmatiseras som
ÒsocialfallÓ �r ocks� stor, liksom r�dslan f�r att myndigheterna skall l�gga sig i ens privatliv.
N�r det g�ller barnen finns alltid r�dslan f�r att st�mplas som en Òd�lig morÓ och d�rmed
riskera att bli fr�ntagen v�rdnaden om barnen. Socialtj�nstlagen skulle kunna �tg�rda en m�ngd
av de hinder som finns f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet om kommunerna bara hade levt
upp till den, och om medborgarna hade haft vetskap om vad lagen inneh�ller.

15.10 Alternativa �g�rder

I kapitel 14 visas hur alternativa �tg�rder ses som ansatser till att f�rnya och f�rb�ttra
r�ttssystemet s� att det blir mer j�mlikt, s� att olika hinder f�r kvinnans tillg�ng till
r�ttssystemet kan underl�ttas. Genom att anv�nda alternativa �tg�rder har man st�rre
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m�jligheter att ta h�nsyn till kvinnans behov. En av po�ngerna med alternativa
konfliktl�sningsmetoder �r att det inte blir en vinnare och en f�rlorare, utan man kan komma
till en tillfredsst�llande l�sning f�r b�da parter. Syftet med alternativa konfliktl�sningsmetoder
�r ocks� att utj�mna skillnaderna mellan olika starka parter. Olika grupper och organisationer
utanf�r r�ttssystemet arbetar f�r att �ka tillg�ngen till r�ttvisa och r�ttssystemet. Alternativa
konfliktl�sningsmetoder har en potential f�r att i framtiden kunna leda till att man b�de inom
och utom r�ttsystemet kan komma till l�sningar som b�ttre passar kvinnor. Det �r viktigt att
f�rs�ka hitta nya l�sningar och inte hela tiden f�rs�ka finna �tg�rder som bara inneb�r att man
f�rs�ker f� in kvinnan i ett redan befintligt system, och d�rmed bef�sta hennes position som
den svaga parten.

15.11 Ideella organisationer

Staten har allt sv�rare att ta ansvar f�r medborgarna. Har man inte ekonomiska resurser
och/eller kunskap om vilka r�ttigheter man har kan det vara l�ttare att v�nda sig till n�gon ideell
organisation. Kvinnor m�ste i m�nga fall f�rlita sig till ideella organiationer f�r att f� tillg�ng till
r�ttssystemet. Ideella organistaioner f�r tr�da in n�r inte samh�llet r�cker till. Politikerna kan
avvakta med olika �tg�rder n�r de ser att ideella organisationer g�r deras jobb. Hindren sopas
p� s� vis under mattan.

Kvinnojourerna bidrar i stor utstr�ckning till att kvinnor f�r den hj�lp de beh�ver n�r de �r
offer f�r v�ld och sexuella overgrepp. F�rst och fr�mst skyddar kvinnojourerna kvinnor och
barn fr�n de m�n som f�rgriper sig p� dem, de underl�ttar ocks� f�r kvinnan att komma i
kontakt med olika myndigheter om hon s� �nskaroch hj�lper kvinnan med information om var
och hur hon kan anv�nda sig av r�ttssystemet. Kvinnojourerna g�r mycket av det som
samh�llet borde st� f�r, och som r�ttssystemet borde vara lyh�rt f�r, man kan s�ga att de
�tg�rdar en hel del av de hinder som finns f�r att kvinnor skall ha den tillg�ng till r�ttssystemet
de beh�ver.

V�ld och sexuella �vergrepp mot kvinnor beror p� strukturella maktskillnaderna mellan k�nen.
S� l�nge politikerna inte verkar vilja komma till r�tta med den strukturella maktskillnaden
mellan k�nen, utan i st�llet g�r den till ett individuellt problem f�r den enskilda kvinnan,
kommer kvinnojurerna att spela en betydande roll f�r att hj�lpa, st�dja och skydda kvinnor
fr�n m�n.

16 Slutsats
Det finns en m�ngd olika hinder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet, b�de vad g�ller
lagstiftning och attityder gentemot kvinnan. Dessa hinder finns p g a att kvinnan hittills inte
haft tillr�ckligt stort inflytande p� r�ttssystemet. Det finns ingen medveten tanke bakom detta
utan det �r helt enkelt en konsekvens av den r�dande maktstrukturen i samh�llet, en
maktstruktur som inte ger mycket utrymme �t kvinnans perspektiv. De flesta befintliga
�tg�rder f�r att underl�tta tillg�ngen till r�ttssystemet bygger p� m�ns erfarenheter, mannen �r
normen i r�ttssystemet. N�r det g�ller olika befintliga �tg�rder f�r att komma till r�tta med
dessa hinder utesluter de eller hj�lper de inte i samma utstr�ckning kvinnan. De �tg�rder som i
f�rsta hand har tillkommit f�r att komma till r�tta med de hinder som kvinnan har f�r att f�
tillg�ng till r�ttsystemet, bygger p� att kvinnan �r en anomali. Detta medf�r att dessa �tg�rder
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bef�ster kvinnans position som den svagare parten. P� s� s�tt kan vissa �tg�rder i sig inneb�ra
ett hinder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet.

Hindren som idag finns m�ste identifieras och befintliga �tg�rder f�r att underl�tta tillg�ngen till
r�ttssystemet ses �ver. Nya �tg�rder kan inte utg� endast fr�n ett manligt perspektiv. N�r det
g�ller �tg�rder speciellt f�r kvinnor m�ste de utformas s� att de inte bef�ster kvinnan som den
svaga parten. Olika alternativa �tg�rder som grupptalan och medling, kan underl�tta kvinnans
tillg�ng till r�ttssystemet. R�ttssystemet m�ste n� ut till de som b�st beh�ver det, jurister
borde i st�rre utstr�ckning v�nda sig till m�nniskor och inte i f�rsta hand till marknaden eller
omr�den med makt och ekonomiska resurser. Kunskap om vilka r�ttigheter som finns och hur
tillg�ng till r�ttssystemet kan f�s m�ste spridas.

Det har skett positiva f�r�ndringar som underl�ttar kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet. Bl a
inf�randet av m�ls�garbitr�de och de tendenser man ser till anv�ndandet av alternativa �tg�rder
visar att tillg�ngen till r�ttssystemet utvecklas i r�tt riktning

S� l�nge inget g�rs f�r att f�r�ndra de strukturella maktskillnaderna i samh�llet kommer m�nga
av de �tg�rder som inf�rs f�r att komma till r�tta med de hinder som finns f�r kvinnans tillg�ng
till r�ttssystemet endast bef�sta de strukturella maktskillnaderna i samh�llet. R�ttsystemet
speglar maktstrukturen i samh�llet, men r�ttsystemet kan inte v�nta p� politiska f�r�ndringar
utan beh�ver �ven ta sitt ansvar f�r att f�r�ndra �sikter och attityder. Man m�ste �ka
kompetensen inom r�ttssystemet f�r f�rst�elsen av kvinnor och andra grupper.

Jag anser att juristutbildningen m�ste ge studenterna ett genusperspektiv p� all juridik, f�r att
attityder och bem�tande skall f�rb�ttras gentemot kvinnor. Utbildningen borde ocks� fokusera
p� m�nniskor i st�rre utstr�ckning. Inom juristutbildningen finns det ansatser till att f�rs�ka
intergrera ett kvinnligt perspektiv. Det finns olika kurser som till viss del inneh�ller ett
kvinnoperspektiv, och det finns m�jligheter att f�rdjupa sig i feministisk jurisprudens. Detta
ger m�jligheter att p� ett individuellt plan �ka kunskapen om kvinnors villkor, men p� ett
strukturellt plan m�ste utbildningen integrera ett kvinnoperspektiv f�r att jurister i framtiden
skall kunna bem�ta kvinnor p� ett acceptabelt s�tt.

17 Sammanfattning
Syftet med denna uppsats har varit att se vilka hinder som finns f�r kvinnans tillg�ng till
r�ttssystemet, och vilka �tg�rder som finns f�r att komma till r�tta med dessa hinder. Jag har
ocks� tittat p� hur kvinnan bem�ts n�r hon kommer i kontakt med r�ttssystemet. Uppsatsen
baseras p� litteraturstudier och lagstiftning.

F�r att ge en bakgrund till �mnet tog jag upp bl a feministisk jurisprudens, makt och kunskap,
f�r att se vilken betydelse dessa omr�den har f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssysemet. I kapitlen
om kvinnan som f�r�vare och offer visar jag hur kvinnan bem�ts av r�ttssystemet och vilka
attityder kvinnan st�ter p� i kontakten med r�ttssystemet. Sedan g�r jag in p� lagstiftning som
p� olika s�tt reglerar m�nniskors kontakt med r�ttssystemet, f�r att se vilka hinder som
kvinnan st�r inf�r n�r hon kommer i kontakt med r�ttssystemet och vilka �tg�rder som finns
f�r att komma till r�tta med hindren. Detta f�ljs av ett kapitel om j�mst�lldhetslagen som visar
att den typen av skyddslagstiftning inte kan l�sa strukturella maktskillnader mellan k�nen,
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utan snarare bef�ster kvinnans roll som den svaga parten. Olika alternativ konfliktl�sningar tar
jag upp f�r att visa att det beh�vs radikala f�r�ndringar f�r att kvinnan skall f� sina behov
tillgodosedda av r�ttssystemet. Ideella organisationers roll i arbetet med att ge kvinnor b�ttre
f�ruts�ttningar i kontakten med r�ttssystemet tar jag ocks� upp.

I analysen kommer jag bl a fram till att hindren f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet finns
beroende p� att r�ttssystemet �r utformat av och f�r m�n, kvinnans perspektiv saknas n�stan
helt. N�r det g�ller hinder i form av attityder och bem�tande h�rr�r de fr�n att kvinnan ses som
en anomali i r�ttssystemet och p� att kunskap om kvinnans behov och villkor saknas. Vidare
kommer jag fram till att m�nga av de �tg�rder som finns f�r att underl�tta kvinnans tillg�ng till
r�ttssystemet inte heller utg�r fr�n ett kvinnligt perspektiv. Och n�r en �tg�rd s�rskilt
tillkommit f�r att komma till r�tta med hinder f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssystemet utformas
de ofta s� att kvinnans st�llning som den svaga parten och en anomali i r�ttssystemet bef�sts.
S�rskilt genom att man genomg�ende g�r strukturella maktskillnader mellan k�nen tll ett
individuellt problem f�r kvinnan. Min slutsats �r att de strukturella maktskillnaderna i
samh�llet m�ste f�r�ndras. F�r r�ttssystemets del inneb�r det att juristutbildningen m�ste
inneh�lla ett genusperspektiv, d� det �r d�r framtida jurister formas. N�r det g�ller �tg�rder
m�ste de utformas utifr�n ett kvinnoperspektiv. Olika alternativa konfliktl�sningar och
�tg�rder beh�vs ocks� f�r att hitta nya l�sningar inom och utanf�r r�ttssystemet. Att hitta och
identifiera hinder �r ocks� en viktig fr�ga f�r framtiden.

18 Diskussion
Vi lever i ett allt mer processinriktat samh�lle d�r marknaden och r�ttssystemet allt mer g�r
hand i hand, vilket leder till att kvinnans r�st har sv�rare att bli h�rd. Samh�llet som blir allt
mer profithungrigt har inget utrymme f�r Óomsorg om andraÓ. Juristutbildningen och
r�ttssystemet som inte heller har n�got st�rre utrymme f�r Óomsorg om andraÓ st�rker sin
position i detta marknadsanpassade samh�lle. Jurister l�r sig inget om beteendevetenskap och
sociala forh�llanden, utan tv�rtom l�r de sig bortse fr�n s�dant som i andra sammanhang �r
viktigt. I andra dicipliner �r det just dessa forh�llanden som �r det viktiga.

R�ttsystemet �terspeglar politikernas vilja och avsikter. Det ligger ingen konspirationsteori
bakom mannens uppenbara f�rdelar i sin kontakt med r�ttssystemet utan �r en f�ljd av att
r�ttssystemet �terspeglar de strukturella maktsskillnaderna i samh�llet. Detta �r ingen urs�kt
f�r att r�ttssystemet inte tar sitt ansvar. Bl a m�ste r�ttssystemet h�ja kunskapen om
kvinnors villkor f�r att bem�tande och attityder skall f�r�ndras till det b�ttre.

Lagstiftning ser ofta bra ut vid tillkomsten Ð man ser inte att kvinnan kommer till korta. Det �r
inte f�rr�n lagstiftningen till�mpas som effekterna f�r kvinnan blir tydliga. De flesta �tg�rder �r
inriktade p� kortsiktiga individuella l�sningar och �r inte avsedda f�r l�ngsiktiga och/eller
strukturella f�r�ndringar. Mycket av den lagstiftning som har tillkommit f�r att underl�tta
kontakten mellan r�ttssystemet och enskilda, eller som tillkommit f�r att komma till r�tta med
hinder f�r tillg�ngen till r�ttssystemet, har inte i f�rsta hand tillkommit f�r att underl�tta f�r
den enskilda m�nniskan, utan har tillkommit f�r att underl�tta r�ttssystemets arbete och f�r att
politikerna skall slippa ta itu med strukturella problem. Ett bra exempel p� detta �r s�dan
skyddslagstiftning som j�mst�lldhetslagen, som bevarar och skyddar mannens starkare
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position p� arbetsmarknaden, samtidigt som den f�r kvinnor att tro att de har en chans att
f�r�ndra sina villkor p� arbetsmarknaden.

R�ttssystemet bidrar i stor utstr�ckning till att bef�sta de strukturella maktskillnaderna mellan
k�nen. D� r�ttssystemet identifierar sig med makten, med mannen, och det objektiva, tar det
avst�nd fr�n kvinnan och hennes villkor. Kvinnan framst�lls som en part med ett individuellt
problem, hon f�r med andra ord betala f�r de strukturella maktskillnaderna mellan k�nen.

Oavsett hur samh�llet utvecklas m�ste r�ttssystemet ta sitt ansvar. N�r man ser p� attityder,
bem�tande, lagar och utbildning i sin helhet f�r man fram ett m�nster som visar att kvinnan
kommer till korta n�r hon kommer i kontakt med r�ttssystemet. Det �r n�dv�ndigt att f�rs�ka
se helheten, f�r om man endast ser till enskilda �tg�rder och f�reteelser �r det sv�rt att
uppt�cka brister i r�ttssystemet. Det �r uppr�rarande att se, n�r man studerar denna helhet,
att det genomg�ende i varje sammanhang �r kvinnan som st�ter p� hinder. Hon f�r inte det
bem�tande och inte den hj�lp som hon har behov av och r�tt till. I det enskilda falled drabbas
m�nga m�n av brister i r�ttsssystemet, men inte p� samma �vergripande s�tt som kvinnan som
struktuellt alltid behandlas s�mre.

Kvinnan blir ofta utpekad som svag, som offer och som misslyckad. Bl a den syn som m�nga
m�nniskor har gentemot kvinnor som blir misshandlade av sina m�n bekr�ftas av r�ttssystemet
som bef�ster en Òskyll dig sj�lvÒ attityd. M�nga grupper i samh�llet, inklusive feminister och
den feministiska jurisprudensen ser ofta kvinnan som offer och fokuserar p� kvinnan som den
svaga parten. Man bef�ster d�rmed denna syn p� kvinnan, och accepterar de strukturella
maktskillnaderna mellan k�nen.

S� l�nge kvinnor som blir misshandlade av sina m�n f�r fr�gan om varf�r de stannar kvar hos
mannen, s� l�nge beh�ver kampen f�ras f�r att synen p� kvinnors villkor skall f�r�ndras. Inte
f�rr�n man fr�gar; varf�r sl�r han? kan kampen f�r kvinnors villkor b�rja f�r�ndras.
Kvinnomisshandel �r en fr�ga om makt och kontroll, detta m�ste f�rst�s om man skall kunna
f�rklara kvinnomisshandel.

Kvinnan f�r ofta betala p� det individuella planet f�r de strukturella maktskillnaderna mellan
k�nen. Detta exemplifieras n�r f�rs�k g�rs f�r att komma till r�tta med sexuella �vergrepp
gentemot kvinnor. Genom �kad belysning, fler vakter och andra �tg�rder f�rs�ker staten f�
kvinnan att k�nna sig trygg. Mannens beteende ifr�gas�tts inte. Politiker beslutar hellre om att
ta bort en buske, �n fr�gar sig varf�r en man g�mmer sig i busken. M�nga problem som
kvinnan uts�tts f�r som ÒsexobjektÓ g�rs till kvinnans problem, och f�rs�k g�rs att b�de skylla
p� och f�r�ndra hennes beteende, och mannens beteende ifr�gas�tts i mindre utstr�ckning. S�
l�nge man inte studerar mannen och skillnaderna mellan k�nen kan man inte komma till r�tta
med genusproblemen.

B�de r�ttssystemet och samh�llet i stort tar kvinnans och mannens roller f�r givna, och de
ifr�gas�tter inte de strukturella makskillnaderna mellan k�nen, utan bef�ster ist�llet
skillnaderna genom anv�ndandet av k�nsneutralitet och objektivitet. Kvinnan m�ste ta sitt
ansvar och f�rs�ka g�ra sin r�st h�rd f�r att f� sina r�ttigheter. Mannen kommer inte att �ndra
samh�llet f�r kvinnan, lika lite som heterosexuella kommer att �ndra p� samh�llet f�r
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homosexuella, utan kvinnan m�ste st� f�r det hon �r och skall inte beh�va bli som mannen f�r
att bli accepterad. Idag har allt f�r m�nga kvinnor en syn p� sig sj�lva som svaga och beroende.
J�mlikhet bygger p� j�mf�relse, men jag anser att varje grupp skall ha sin egen autonomi -
ingen skall v�rderas utifr�n n�gon annan, utan alla skall ha samma v�rde. Den vita, kristna,
heterosexuella medelklassmannen kan inte l�ngre vara norm i ett samh�lle d�r han blir allt mer
s�llsynt.

Hindren f�r kvinnans tillg�ng till r�ttssytemet kommer att best� s� l�nge kvinnan betraktas
som en anomali i r�ttssystemet. Eftersom inga �tg�rder f�r att komma till r�tta med hindren
utg�r fr�n strukturella maktskillnader i samh�llet, utan endast f�rs�ker l�sa problem p� en
individuell niv�, bef�ster �ven �tg�rderna kvinnan som anomali. �tg�rder m�ste f�r att bli
effektiva utg� fr�n ett kvinnoperspektiv och syfta till att f�r�ndra oj�mlikheter p� det
strukturella planet. Kvinnan kan inte fors�tta att straffas p� det individuella planet f�r att hon
inte �r och beter sig som en man.
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