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’’Det har 
daltats för 

mycket med 
förövarna’’

      män som hatar kvinnor

I över 20 år har Elisabeth Massi Fritz 
tagit fajten i rättssalarna – stoppat 

kränkande frågor och kämpat för brotts offrens 
 upprättelse. På andra sidan har män med ett  

utpräglat kvinnohat stått.
– Våld finns i alla samhällsklasser. 

Det  handlar om makt och kontroll, det är fega 
råttor som utnyttjar offren när de är som 

svagast och inte kan försvara sig.
Text: Tina Frennstedt Foto: Maria Östlin 

Makeup & hår: Jacqueline Hammar

Fakta
Namn: Elisabeth Massi Fritz.
Ålder: 49.
Bor: I Stockholm.
Familj: Sambon Leif, två 
barn, tre bonusbarn och två 
hundar.
Yrke: Advokat, specialiserad 
på att företräda utsatta 
brottsoffer, rättsexpert i 
 media, bla SVT, samhälls
debattör.
aktuell: har många mål, 
bland annat flera grupp
våldtäkter. Var även mål
sägandebiträde i Julian 
 Assangemålet som nyligen 
lades ned, företräder barnen i 
ett uppmärksammat kvinno
mord i Märsta, målsägande
biträde i dubbelmord i 
 Sollentuna, där en son är 
misstänkt för att ha mördat 
sina föräldrar. 
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rbetsrummet är in-
rett med mörka ro-
busta möbler, 
bruna, blå och 
svarta lagböcker 
fyller hyllorna. 
På väggarna 
hänger diplom 
och konst 

blandat med barnteckningar. Eli-
sabeth Massi Fritz, idag en av 
Sveriges kändaste advokater, mö-
ter oss i svart dräkt och höga 
pumps.  

Ytterdörren öppnas och två 
kvinnor visas in i ett angränsande 
rum. Här, på hennes advokatbyrå 
på Birger Jarlsgatan i Stockholm, 
har många våldsutsatta kvinnor 
passerat. Med tanke på hennes 
egen historia är det lite av en bragd 
att hon själv befinner sig här.

När hon för 30 år sedan gjorde 
klart för sina föräldrar att hon 
tänkte åka till Stockholm och ut-
bilda sig till advokat möttes hon 
av ett starkt motstånd. Som upp-
vuxen i en syriansk-libanesisk fa-
milj i Motala fick hon kämpa 
emot hederskultur och värde-
ringar. Att en ung ogift kvinna 
lämnade hemmet för att studera 
kunde dra vanära över familjen.  

– Jag fick inte ens ha pojkvän. 
Mina föräldrar lyckades anpassa 
sig i bra i Sverige, de lärde sig 
språket och kom ut och arbetade 
snabbt. Men ur ett jämställdhets-
perspektiv tycker jag inte att de 
agerade med gott exempel. De 
gjorde skillnad på flickor och 
pojkar, min bror hade en helt an-
nan frihet, och då hade jag ändå 
en jäkligt stark mamma. Men de 
var rädda för det främmande, för 
att våra normer och vår kultur 
skulle försvinna.

I hennes arbetsrum finns ett 
stort svartvitt foto på föräldrarna 
och de fem syskonen. På bilden 
bredvid kör hon motorcykel.

– I min kultur fanns det så 
många tabun. Jag fick inte ta 
MC-kort, en kvinna skulle inte 
sitta bredbent och spreta med be-
nen på en motorcykel. Idag tyck-
er mina föräldrar inte längre att 
det är något fel och de är otroligt 
stolta över mig och allt som jag 
har åstadkommit. Men det är lätt 
att vara det nu, jag tycker inte att 
jag fick det stöd som jag behövde 
som ung.

Massi Fritz beskriver hur hon 
som livrädd 19-åring flyttade till 
Stockholm och lärde sig att åka 
tunnelbana. Hon lyckades full-
följa juristlinjen och fick snabbt 
jobb på en juristbyrå där hon ar-
betade med affärsjuridik. En dag 
kom en kvinna in på byrån, mö-
tet skulle bli avgörande för Massi 
Fritz framtid. Kvinnan hade i fle-
ra år misshandlats och våldtagits 
av sin make och behövde en ad-
vokat som förstod henne och 
kunde prata hennes språk.

–Jag hade aldrig förr träffat en 
sådan utsatt människa. Jag försök-
te övertyga henne om att hon kun-
de få bättre hjälp på annat håll, jag 
var ju affärsjurist. Men hon stod 
på sig och sa att hon annars skulle 
tvingas gå tillbaka till sin man. Ef-
tersom jag förstod hennes bak-
grund och språk bestämde jag mig 
för att hjälpa henne. Jag började gå 
på brottmålsrättegångar och arbe-
tade dygnet runt

I rättssalarna fick hon nya in-
sikter.

– Jag blev förtvivlad över att se 
alla brottsoffer, målsägandebiträ-
dena var så mesiga och stoppade 
inte kränkande frågor som deras 
klienter fick. Det daltades allde-
les för mycket med förövarna. De 
senaste tio åren har det tack och 
lov vänt, offren har kommit mer i 
fokus.

I slutet av 90-talet fick Elisa-

beth Massi Fritz sitt stora genom-
brott som advokat.

19-åriga Pela Atroshi hade ut-
satts för ett hedersmord av sina 
farbröder i irakiska Kurdistan 
under en semesterresa. Fritz fö-
reträdde Pelas lillasyster som 
vittnade mot bröderna i rätte-
gången.  

–Fallet fick oss att börja prata 
om hederskultur i Sverige, det 
var en tuff rättegångsprocess 
men den slutade bra.

Elisabeth Massi Fritz blev 
snabbt den mest anlitade advoka-
ten när det gällde hedersbrott i 
Sverige. Och under sina år har 
hon varit målsägandebiträde i 
många andra uppmärksammade 
rättegångar, som mot polischefen 
Göran Lindberg, kallad Kapten 
Klänning, och Stureplansprofi-
lerna. Hon har vänt på perspekti-
ven och skapat rubriker när hon 
har ställt frågor om gärnings-
männens underkläder.

–Våldtäktsmål är ofta rena lotte-
riet, allt beror på vilka som sitter i 
rätten, deras värderingar och kun-
skaper. Det är svåra mål och det 
finns inte alltid så bra bevisning. 
Och det finns ofta en misstro till 
offret vilket jag kan bli galen på.

Det som också utmärkt flera av 
hennes mål är det utpräglade 
kvinnoförakt som gärningsmän-
nen visat upp.

– Det är ett gemensamt drag 
och det är svårt att veta vart för-
aktet kommer ifrån, det är något 
som de bär med sig i sitt bagage. 
Jag tror inte att människor föds 
onda. Man kan födas sjuk, med 
en psykisk ohälsa, men man for-
mas mycket av sin miljö, av att till 
exempel se nätporr och allt annat 
som finns tillgängligt idag.

Har du lärt dig att känna igen den här 
typen av män?

–Våldtäktsmän finns överallt, 
det står inte i pannan på dem. 
Men våldsoffer är lättare att kän-
na igen. De ser jag i min vardag. 
Om jag misstänker att en kvinna 
är drabbad går jag gärna rakt på 
sak och frågar. Det kan vara på 
en fest, jag ser ett beteende, en 
man som tar tag i sin kvinna på 
ett hårt sätt. Då kan jag gå fram 
och fråga vad det handlar om. El-
ler en kvinna med en skada och 
som säger att hon har gått in i en 

      män som hatar kvinnor

’’
Våldtäktsmål är ofta rena lotteriet, 
allt beror på vilka som sitter i 
 rätten, deras värderingar och 
 kunskaper

S

’’När jag pratar om ökad 
jämställdhet syftar jag på 
våldet, för mig är det en 
större fråga än att män 
och kvinnor ska tjäna lika 
mycket, vilket och för sig 
borde vara självklart för 
samma tjänster år 2017. 
Att så många kvinnor och 
barn utsätts för våld tycker 
jag är helt oacceptabelt’’, 
säger Elisabeth Massi 
Fritz.
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köksdörr. Men jag ser ju att det 
inte är sant.

Då brukar jag fråga, utsätts du 
för våld, är det någon som slår 
dig? Då rasar det och de börjar 
berätta. Det bästa är att fråga rakt 
ut, det säger de själva efteråt. 
Många känner skuld och skam 
och har även normaliserat våldet 
som de är utsatta för i hemmet. 
Det är inget konstigt, det smyger 
sig på, sakta men säkert kommer 
kontrollerandet och slagen.

Massi Fritz har drivit egen advo-
katbyrå sedan 1996, idag har hon 
15 anställda, samtliga är kvinnor.

– Kvinnor har oftast bättre be-
tyg, fantastiska referenser och fi-
na vitsord. Och så har de något 
som många män i den här bran-
schen saknar, ett gott hjärta, pas-
sion och stort engagemang. Det 
är jätteviktigt, i den här nischen 
måste du kunna växla och anpas-
sa dig till klienten, ha en hög so-
cial kompetens.

Hon är inte rädd för att sticka ut 
hakan och har flera gånger krävt 
hårdare straff för sexbrottslingar 
och hon tycker att fler dömda 
borde utvisas. 

– Jag tycker att varje land ska ta 
hand om sina egna kriminella. 
Varför ska vi använda våra skat-
tepengar till det? Syftet med 
straff är ju att de i framtiden inte 
ska begå fler bott. I kombination 
med utvisning kan det i alla fall 
få en lite mer avskräckande ef-
fekt. Och maxstraffet för våldtäkt 
är ett skämt. Nyligen dömdes en 
man till tio års fängelse för 30 
våldtäkter på olika barn. Han 

skulle ha fått Sveriges strängaste 
straff, om jag fick bestämma.

Fritz har blivit uppvaktad av 
flera partier men politiker kom-
mer hon aldrig att bli. Processer-
na är för långsamma, för mycket 
ord och för lite handling.

–Jag samarbetar med alla par-
tier och träffar ofta politiker. Det 
är jättebra och mitt sätt att sprida 
kunskap och påverka. Men poli-
tiker lever inte riktigt i verklighe-
ten. Jag önskar att det fanns ett 
genuint engagemang och att det 
inte bara handlade om att fiska 
röster. Det passar inte mig, jag 
gillar principfasthet. Man måste 
samarbeta mer, miljö, terrorism 
och mäns våld mot kvinnor ska 
inte vara frågor som är svåra att 
komma överens om.

Privat lever hon sedan flera år 
tillbaka med sin man Leif som 
arbetar inom säkerhetsbran-
schen.

Barnen Elsa, 16 och Erik, 19 
från ett tidigare äktenskap, bor 
med henne på heltid. Ibland får 
hon höra att hon är för överbe-
skyddande mot dem.

– Jag kan nog vara ganska tuff, 
jamsar inte precis. Men mina er-
farenheter har påverkat mig som 
förälder, man upplever så mycket 
våld i jobbet. För mig känns det 
inte aktuellt att låta min dotter 
åka tunnelbana på natten, jag av-
står hellre ett glas vin för att åka 
och hämta henne. Det är hemskt, 
men det händer för mycket. Vi 
pratar mycket om allt våld, attity-
der och värderingar, så de har bra 
koll. Jag är jättestolt över att jag 
har kunnat ge dem så mycket, vi 
har en jättetajt relation och är ett 
starkt team.

Under våren fick Elisabeth 
Massi Fritz ta emot Stockholms 
stads hedersmedalj S:t Erik, för 
att ha” bidragit till att förändra 
synen på brottsofferfrågorna, på 
våldtäktsmål och hedersrelaterat 
våld i Sverige. Många kvinnor 
har fått hopp om ett bättre liv ge-
nom Elisabeths insatser”. 

– Det känns hedrande. Jag har 
fått så många medaljer och di-
plom och då har jag också en 
skyldighet att ta ansvar för de här 
frågorna. Nu i sommar fyller jag 
50 och har arbetat i 26 år. Jag har 
inte fått något gratis men jag är 
van vid att fajtas och få igenom 
det som jag har tänkt mig. n

      män som hatar kvinnor

’’Det är inget  konstigt, 
det  smyger sig på, 
sakta men säkert 
kommer kontroll
erandet och slagen

Kapten klänning: 
 Polischefen som var 
en sexuell sadist
n Göran Lindberg arbetade som polischef och 
polismästare och var även rektor för polishög
skolan. 

Han föreläste flitigt runt om i Sverige om 
 jämställdhetsarbete och moral och fick, av sina 
kollegor namnet ”Kapten Klänning”. Senare vi
sade sig att han levt ett dubbelliv och samtidigt 
ägnat sig åt våldsamma sadistiska sexuella över
grepp och våldtäkter. När en hallick dog 2009 
avslöjades Lindbergs namn i en telefonbok.

Efter polisens spaningar greps Lindberg i 
 Falun när han skulle köpa sex av en 14årig flicka 
och dömdes senare till sex års fängelse. Totalt 
fälldes han på 17 av 23 åtalspunkter, bland annat 
för misshandel, våldtäkt, grov våldtäkt, köp av 
sexuell tjänst och koppleri. 

En psykologisk undersökning inom kriminal
vården visade att Göran Lindberg var farlig och 
uppfyllde kriterierna för en sexuell sadist.

I rättegången företrädde Elisabeth Massi Fritz 
en av kvinnorna.

– Vilken dubbelmoral den mannen hade. Att 
gå ut och prata jämställdhet, lagföra förövare, 
vara polis och samtidigt ägna sig åt de vidriga 
brotten. Han skadade hela rättsväsendet.

 
 

Elisabeth 
Massi Fritz:
’’Vilken dubbel
moral den 
mannen hade’’

Plastikkirurgen Carl Troilius: 
Sövde och våldtog patienter
n troilius var en framgångsrik plastikkirurg och drev kliniken 
Plastikkirurgicentrum i Malmö med en omsättning på över 40 miljo
ner kronor. Han var även känd från tvserien Plastikkliniken som vi
sades i Kanal 5 år 2004. 2007 anmäldes han för våldtäkt av en ung 
kvinnlig patient. Under ett ingrepp misstänks han ha sövt kvinnan 
med sövningsmedlet Propofol och våldtagit henne på kliniken. I för
hören erkände han att han hade haft sex med patienter men menade 
att de hade varit frivilliga.

2007 dömdes han till fyra års fängelse av hovrätten i Skåne för 
grov våldtäkt. Flera andra kvinnor anmälde senare Troilius för olika 
sexbrott men utredningarna har lagts ner. Elisabeth Massi Fritz var 
den våldtagna kvinnans målsägandebiträde.

– Jag tyckte att han var en råtta i rättssalen. Han var säkert en 
 tuffing när han drogade ned sina patienter och gav sig på dem på ett 
fruktansvärt sätt, vilket han även gjorde mot den här tjejen. Men han 
var inte särskilt tuff i rättssalen. Jag kallade honom samhällsfarlig, 
tror till och med att jag sa att han var lika farlig som Hagamannen. Då 
reagerade han och tittade på mig. Jag tyckte att han var en väldigt 
farlig man och jag undrar fortfarande hur många som han egentli
gen förgrep sig på.

 

Stureplans-
profilerna: 
Våldtäkten 
väckte en 
 folkstorm
n Våldtäktsmålet är ett av Sveri
ges mest uppmärksammade nå
gonsin. 2007 åtalades två män, 
26 och 21 år, för att ha våldtagit 
en 19årig kvinna efter ett natt
klubbsbesök. Men båda friades i 
tingsrätten. Männen hävdade att 
kvinnan hade varit berusad och 
samtyckt till sex.

Domen blev starkt kritiserad, 
skapade folkstorm och kvinnan 
sökte upp Elisabeth Massi Fritz 
som företrädde henne i hovrätts
förhandlingarna.

– Domen var felaktig och de 
lade skulden på brottsoffret. 

 När hon läste domen tänkte 
hon att det borde räcka för fällan
de dom. 

– Vi hittade SOSsamtalet 
som användes som bevis. Och vi 
hade intyg från en psykolog som 
visade på hennes omfattande 
psykiska lidande. Hon var ju en 
frisk och pigg och arbetsför kvin
na i övrigt. Men värderingarna 
fanns och styrde i rättssalen, en 
tjej ska inte ha sex med två killar. 
Men så länge det är frivilligt hör 
inte fördomar in i våra rättssalar. 
Det är brottet och gärningen som 
de ska fokusera på.

– Stureplansmålet är ett fall 
som man bär med sig. Det fick 
stor effekt på mig. Först och 
främst för att det var ett sexual
brott där det var mycket fokus på 
offret och inte förövarna, det är 
jag allergisk mot.

I hovrätten dömdes männen 
till fyra års fängelse för grov våld
täkt. 

 

Göran Lindberg dömdes till sex års fängelse 
för bland annat grov våldtäkt, misshandel och 
koppleri. Foto: PER-OLOF SÄNNÅS

’’Jag undrar 
fortfarande hur 
många som 
han egentligen 
förgrep sig på’’, 
säger Elisabeth 
Massi Fritz om 
plastikkirurgen 
Carl Troilius.

Foto: KRISTER 
HANSSON

Rättegången mot stureplans
profilerna väckte stor uppmärk
samhet. Foto: MATS STRAND


