
AMELIA 102

FRÅGA ADVOKATEN

HAR DU EN FRÅGA SOM RÖR DINA RÄTTIGHETER? 
SKICKA DEN TILL: FRAGA.ADVOKATEN@AMELIA.SE

”De kallar mig för hora”
Är det ett brott att kalla någon för hora och  
andra kränkande könsord? Flera gånger i veckan 
blir jag kallad för dessa hemska saker, alltid  

av samma personer. Det gör mig ledsen och arg! 
Men jag är rädd att polisanmäla, för då kanske det 
blir  värre. /Urless

Elisabeth: Berätta allt i detalj 
Nej, det är aldrig okej att kalla någon för hora eller 
andra könsord. Många kvinnor får precis som du ta 
emot dessa kränkningar och jag förstår att du vill få 
ett slut på det! Jag tycker att du ska polisanmäla 
dem som kränker dig. Det är bra att sätta ner foten 
och kräva nolltolerans mot alla former av verbala 
kränkningar. Upprepade kränkningar, liksom kränk
ningar som pågått en längre tid, är alltid allvarliga. 

Berätta allt i detalj för polisen – vad som har 
sagts, när och hur ofta? Är det som 
privatperson du blir kallad för olika  
saker, eller i din yrkesroll? Har några 
hot uttalats i samband med detta? 

Beroende på vad som har sagts 
kan det röra sig om ett förolämp
ningsbrott. Om kränkningarna har 
spridits, till exempel på nätet eller till 
andra personer, kan det röra sig om förtal. Att kalla 
någon för könsord kan också vara ett sexuellt ofre

dande, eller ett ofredandebrott. 
Om du har blivit hotad är 

det också ett olaga hot. 
Om det finns andra per
soner som har hört talas 
om detta eller fått ta 
mot sms, mejl eller lik
nande, spara precis all

ting och visa det för 
polisen. 

Jag har i många år blivit utsatt för hot och våld 
av min man. Det har blivit värre med tiden och 
jag orkar snart inte mer – jag vill lämna honom, 

men vågar inte. Han kommer att bli rasande. Hur ska 
jag få hjälp? /Anonym

Elisabeth: Det finns hjälp!
Om du är rädd och känner dig hotad, ta kontakt med 
polis och/eller socialtjänst. Du har då möjlighet att få 
ett skyddat boende.

Du beskriver att du har blivit utsatt för många 
brottsliga gärningar under 
en längre tid av en när
stående. Varje enskild gär
ning skulle kunna bestraffas 
som ett brott, men lagen ser 
mer allvarligt på upprepade 
brottsliga gärningar som riktas mot samma brotts
offer, som i detta fall. Det du beskriver skulle kunna 
utgöra grov kvinnofridskränkning. 

Det består av brottsliga gärningar, riktade mot en 
kvinna som gärningsmannen är, eller har varit, gift 
eller sambo med. För att brottet ska komma ifråga 
krävs att varje enskild gärning utgjort led i en uppre
pad kränkning av brottsoffrets integritet. Gärning
arna ska även ha varit ämnade att allvarligt skada 
offrets självkänsla. 

Med hänsyn till att du blivit utsatt för brottsliga 
gärningar under en längre tid är det naturligt att det 
kan vara svårt att beskriva dem, samt precisera när 
och var de ägt rum. Det behöver du inte heller göra  
i varje enskilt fall, men en del av dem behöver precise
ras. Mitt råd till dig är att göra en polisanmälan och 
samtidigt begära ett målsägandebiträde, det vill säga 
en advokat, som kan tillvarata dina rättigheter och 
vara ditt stöd under rättsprocessen. 

Du har också rätt att begära skadestånd. Allt det
ta går ditt målsägandebiträde igenom med dig. Så ge 
inte upp! Du kan få den hjälp du behöver. 

”Du kan 
begära 
skadestånd”

”Sätt ner 
foten och 
kräv noll - 
tolerans”

?
?

Fler frågor och svar 
hittar du på amelia.se. 

Elisabeth finns 
också på instagram: 
@advokatmassifritz

Stjärnadvokat Elisabeth Massi Fritz har fokus på utsatta 
brottsoffer och jämställdhet. Här svarar hon på frågor från 
dig som blivit kränkt eller behöver guidning i den juridiska 
djungeln. Mejla din fråga till fraga.advokaten@amelia.se

”Jag vågar inte  
lämna min man”
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Advokaten som 
står på utsatta 
kvinnors sida!


