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The construction of the woman exposed to violence and how she is produced in the 

Swedish judiciary is important to understand the view of men's violence against the 

woman. How the woman exposed to violence in today's context are produced by the 

judiciary in relation to political and media discussions are also affecting social work and 

its practice. The aim of the study is to, with a norm critical perspective, highlight how 

women represented and assessed in Swedish district court judgments. We want to 

investigate how the woman exposed to violence in close relationships is produced and 

judged in Swedish courts. The study is based on a qualitative research effort and a 

discourse analysis has been made of 12 district court judgments from different district 

courts in Sweden. Through a thematic analysis, three themes became clear: “the district 

court's perception of the credibility of women”, “the course of events based on women's 

perspectives” and “the district court's considerations in assessing the crime breach, coarse 

women's violence”. The chosen theoretical approach that has been used to create an 

understanding of our research problem is norm critical perspective and the concept of 

ideal crime victim. The results gave us the conclusion that in Swedish district courts there 

are norms about how women exposed to violence should behave. 

 

Keywords: violation of a woman's integrity, domestic violence, critical perspective, ideal 

crime victim, district court judgments. 
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1. Inledning 
I podcasten En mörk historia (2017) i serien ”Fallet Lotta Rudholm” sägs:  

 
Det är februari, någon vecka efter alla hjärtans dag. Martin Jonsson har beslutat sig 

för att satsa på sin nya flickvän och överraska henne med ett gäng röda rosor. Fyra 

månader senare är Lotta död.  

 

I serien beskrivs fallet där Lotta blir misshandlad av sin pojkvän. Lotta polisanmäler 

pojkvännen flera gånger men drar tillbaka polisanmälningarna. I juni 2016 dödas Lotta av sin 

pojkvän i hennes egen lägenhet. I podcastserien framförs kritik att samhället inte tar 

problematiken med våld i nära relationer på allvar. Kritiken står i tydlig kontrast till Sveriges 

status som ett av världens mest jämställda land. Även Ekström (2018, s. 62) framför kritik i sin 

studie om socialt stöd för våldsutsatta kvinnor. Hon menar att det sociala arbetet inte behandlar 

problematiken med våld mot kvinnor på ett adekvat sätt. Ytterligare en aspekt som Ekström 

(2012, s. 65) lyfter är att konstruktionen av kvinnan som utsatts för våld samt hur hon framställs 

av rättsväsendet är viktigt för att förstå synen på mäns våld mot kvinnor. I tidigare forskning 

om våld mot kvinnor menar Hydén (2001, s. 93) att fokus riktats mot mannen och hans 

handlingar. Hydén påvisar att det finns en problematik kring fokuseringen samt att mer 

forskning behövs om den våldsutsatta kvinnan. Ekström (2018) menar likt Hydén (2001) att det 

finns en kunskapslucka idag kring hur kvinnan som utsatts för våld och hennes situation 

presenteras av rättsväsendet. Studien kommer därför fördjupa förståelsen för hur kvinnan som 

utsatts för våld framställs samt bedöms i tingsrättsdomar gällande grov kvinnofridskränkning. 

 

2. Problembakgrund 
Problematiken kring våld mot kvinnor har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet i såväl 

media som i den svenska lagstiftningen. Ljungwald (2011, s. 59) menar att våld mot kvinnor är 

ett allvarligt samhällsproblem som ska behandlas inom straffrätten och inte som ett socialt 

problem för välfärdsstaten. Vidare kan två diskurser inom svenska rättsväsendet ses gällande 

våldsutsatta kvinnor. Den första är enligt Christie (2001, ss. 47–48) att kvinnan som utsatts för 

våld inramas beroende av vilken grad hon upplevs vara ett idealiskt brottsoffer. Det idealiska 

brottsoffret ska vara svagt i förhållande till förövaren samt bidra med en trovärdig och detaljrik 

redogörelse som i sin tur kan möjliggöra rättsprocessen. Den andra diskursen är att mäns våld 

mot kvinnor sedan 1990-talet har betraktats som ett allvarligt samhällsproblem, åtgärder har 

vidtagits men våldet minskar inte (SOU 2004:121). Trots att våld mot kvinnor har erkänts som 
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ett socialt- och politiskt problem pågår det enligt Ekström (2018, ss. 61–62) fortfarande en 

kamp om hur kvinnor som utsatts för våld ska få bäst stöd. Även anmälningsfrekvensen 

gällande våld i nära relationer har ökat enligt Nilsson och Lövkrona (2015, s. 107). Samtidigt 

anses den höga anmälningsfrekvensen inte innebära en faktisk ökning av våldet. Istället tolkas 

ökningen som ett resultat av en förändrad lagstiftning samt att problematiken synliggjorts. Det 

är dock anmärkningsvärt att trots att anmälningsfrekvensen ökat har åtal och fällande domar 

inte ökat. Kvinnofridsbrott anses svåra att bevisa eftersom de ofta sker i hemmet utan vittnen. 

Det är därför extra viktigt med ett fungerande rättsväsende enligt Lehrberg (2015, ss. 28–29). 

Detta på grund av att det är avgörande för samhällets syn på brottsoffer men också för att 

förövare ska få den påföljd de gjort sig skyldiga till.  

 

Tidigare forskning inom området visar att det finns samband mellan förtroendet för 

rättsväsendet och individers bakgrund. Barata (2007, ss. 210–211) menar att etniska minoriteter 

ofta känner mindre förtroende för rättsväsendet. Även Lindgren, Renck och Diesen (2012, s. 

167) framhåller att kvinnan som har styrkan att väcka åtal känner sig mer förstådd av svenska 

rättsväsendet. Gemensamt för Barata (2007) och Lindgren, Renck och Diesen (2012) är att de 

uppmärksammar hur kvinnan som utsatts för våld bemöts samt konstrueras inom rättsväsenden. 

Tillika menar Burman (2010, s.179) att det finns föreställningar i svenska rättsväsendet om hur 

kvinnan som utsatts för våld ska agera för att upplevas trovärdig. Dessutom påvisar Ekström 

(2012, s. 65) att rättsväsendets konstruktion av en våldsutsatt kvinna kan tendera att upprätthålla 

negativa maktstrukturer samt normer beroende av rättsväsendets status som myndighet. 

Kopplat till denna studie kan tingsrättens avvägningar samt sätt att framställa kvinnan som 

utsatts för våld kan i sin tur avspegla Socialtjänstens bedömningar och framställan. I det sociala 

arbetet men även inom rättsväsendet formas och upprätthålls strukturer som kan betraktas som 

en praxis för socialarbetare. Därför anses det viktigt för det sociala arbetet att problematisera 

tingsrätters framställan av kvinnan som utsatts för våld. Tidigare forskning om hur en kvinna 

som utsatts för våld framställs samt konstrueras inom rättsväsendet har inte gjorts i dagens 

kontext. Det innebär att det finns en kunskapslucka och området är således värt att studera. 

Samhället, normer samt föreställningar utvecklas, inte minst i kölvattnet av Metoo-kampanjen 

som lyfter problematiken med våld mot kvinnor samt upprätthållandet av makt- och 

genusstrukturer i samhället. Problematiken är därmed relevant och aktuell för det sociala arbetet 

eftersom det är viktigt att ifrågasätta strukturer för att kunna bidra till 

jämställdhetsutvecklingen. Genom att ställa sig normkritiskt till en myndighet som tingsrätten 
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kan maktstrukturer som möjligtvis hämmar jämställdhetsutvecklingen synliggöras och därmed 

angripas. 

 

3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Samhällets normer och förhållningssätt har utvecklats sedan lagen om grov 

kvinnofridskränkning stiftades år 1998. Liknande utveckling bör ske för forskningen inom 

ämnet mäns våld mot kvinnor (Prop. 2012/13:108). Konstruktionen av kvinnan som utsatts för 

våld samt hur hon bedöms och framställs i det svenska rättsväsendet är enligt Ekström (2012, 

s. 65) viktig för att förstå samhällets syn på mäns våld mot kvinnor. Hur kvinnan som utsatts 

för våld framställs av rättsväsendet i relation till politiska samt mediala diskussioner är något 

som även påverkar det sociala arbetet såväl som dess praktik. Tingsrättens framställan samt 

bedömning av kvinnan som utsatts för våld kan få konsekvenser i form av upprätthållande av 

negativa maktstrukturer och normer. De negativa maktstrukturer och normer som fortfarande 

råder i samhället behöver belysas för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. För att 

fylla kunskapsluckan om hur kvinnan framställs och bedöms i svenska tingsrätter gällande 

brottet grov kvinnofridskränkning i aktuell kontext har vi studerat 12 svenska tingsrättsdomar. 

 

Syftet med studien är att med ett normkritiskt perspektiv fördjupa förståelsen för hur kvinnan 

som utsatts för våld i nära relation framställs och bedöms i svenska tingsrättsdomar. Studien 

ämnar svara på följande frågeställningar: 

 

- Hur framställs den våldsutsatta kvinnans trovärdighet i tingsrättsdomar? 

 

- Hur återges våldshändelserna i tingsrättsdomar av kvinnan som utsatts för våld och hur 

bedömer tingsrätten de återgivna händelserna? 

 

- Hur motiverar tingsrätten sin bedömning om brottsrubriceringen grov 

kvinnofridskränkning i tingsrättsdomar? 

 

4. Uppsatsens disposition 
I nästa kapitel redogörs studiens bärande begrepp, därefter kommer en redogörelse om 

framväxten av brottet grov kvinnofridskränkning. Det ämnar ge läsaren en förståelse om 

bakgrunden men även argumenten bakom lagstiftningen. I avsnitt sju presenteras tidigare 



 

 4 

forskning för att ge läsaren överblick över aktuell forskning inom området. I kapitel åtta 

framkommer studiens teoretiska ansats samt centrala begrepp som är grunden för studiens 

analys. I kapitel nio presenteras val av metod samt metodologiska- och teoretiska 

överväganden. Därefter följer en redovisning av studiens resultat samt en analys av resultatet. 

Avslutningsvis presenteras en slutdiskussion som behandlar studiens mest intressanta resultat 

samt studiens viktigaste slutsatser. 

 

5. Våld mot kvinnor- begreppsdefinition 
Begreppet våld definierar Isdal (2001, s. 34) som ”Våld är varje handling riktad mot en annan 

person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna 

person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”. Isdals (2001, s. 33) 

definition av våld innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt samt latent våld. Det fysiska 

våldet innefattar det våld som utförs i form av slag, nypningar eller liknande. Psykiskt våld är 

det våld som ämnar att förminska eller försämra en annan människas självkänsla. Sexuellt våld 

syftar till när en person tvingas utföra sexuella handlingar mot sin egen vilja. Det materiella 

våldet är när någon blir utnyttjad exempelvis ekonomiskt. Latent våld innefattar den 

kroppshållning eller det kroppsspråk som kan skapa rädsla eller upplevas som ett hot. När våld 

sker mellan individer som har en relation med varandra kallas det våld i nära relation. Våld i 

nära relation beskrivs av Brottsförebyggande rådet (2018) som ”det våld som sker när någon 

har eller har haft ett partnerförhållande med en pojkvän, flickvän, make eller hustru, oberoende 

om de är samboende eller inte”. Definitionen av våld i nära relationer vidareutvecklas av 

Socialstyrelsen (2018) som beskriver det som ”ett mönster av handlingar som innebär att någon 

utsätts för våld av någon denna har en nära relation med”. Våld i nära relation innefattar såväl 

fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, latent våld samt social utsatthet. Liknande menar 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2009) som beskriver att ”våld i nära relation innefattar all 

typ av våld som sker mellan närstående. Det gäller både i heterosexuella relationer, samkönade 

relationer samt inom familje- och släktrelationer”. Studiens utgångspunkt är socialstyrelsens 

definition som innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, latent våld samt social utsatthet. 

Det på grund av att socialstyrelsen är en statlig myndighet som har en bred verksamhet som rör 

socialtjänst samt hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen kan därför antas ha en allmän samt 

objektiv definition av begreppet.  
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Förutom definitioner av våld samt våld i nära relationer finns det även definitioner på de våld 

som enbart kvinnor utsätts för. Förenta nationernas generalförsamling definierar enligt 

Johnsson-Latham (2014, s. 21) våld som enbart kvinnor utsatts för ”Varje könsrelaterad 

våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt 

hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det 

offentliga eller privata livet”. Definitionen beskrivs däremot av Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (2018) som alla handlingar som riktas mot en kvinna eller 

tjej på grund av deras kön som har bidragit till sexuell, fysisk, psykisk, ekonomisk eller 

materiell skada eller lidande. Det oavsett om det utspelar sig privat eller offentligt. Till 

definitionen räknas även handlingar som tvång eller trakasserier samt handlingar som medför 

att kvinnan eller tjejen gör saker mot sin vilja alternativt avstår från att göra saker hon vill. 

Denna studie kommer utgå från Förenta nationernas definition av kvinnor som utsätts för våld 

på grund av att det är en bred såväl som allmän förklaring för stora delar av världen.   

 

6. Framväxten av brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning 
Mäns våld mot kvinnor i en nära relation är ett mångfacetterat men även ett allvarligt 

samhällsproblem. Regeringen tillsatte 1 juli 1993 kommissionen Kvinnovåldskommissionen, 

för att både motverka och uppmärksamma våld i nära relation. Med kommissionen kom nya 

direktiv som utgick från ett kvinnoperspektiv. Förslag på åtgärder framkom för att öka 

jämställdheten mellan en man och kvinna eftersom det fanns en ojämn maktfördelning och 

därmed en avsaknad av jämställdhet. Maktfördelning samt den ojämställdhet som rådde 

berodde delvis på den historiska samhällsstrukturen om kvinnans underordning och mannens 

överordning. Kommissionens utredning medförde införandet av fridskränkningsbrotten; grov 

fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Vad som ansågs speciellt med lagarna var att 

de systematiska gärningar som ett brottsoffer utsatts för skulle bedömas utifrån ett 

helhetsperspektiv (SOU 1995:60). År 1998 infördes brottet grov kvinnofridskränkning i 

Brottsbalken. I maj 2010 gav Regering uppdrag till Statens offentliga utredningar att se över 

tillämpningen av brottet grov kvinnofridskränkning. Intentionen var att identifiera möjliga 

tolkningsfel som uppkommit i samband med tillämpningen av lagen. Ytterligare en intention 

var att se om målsättningen med införandet av lagen har uppnåtts. För att förebygga våld i nära 

relation ansågs det behövligt att säkerställa att det straffrättsliga skyddet var starkt. Den 

förändring som föreslogs i propositionen i och med Fridskränkningsutredningen var att brottet 

grov kvinnofridskränkning skulle innefatta fler brottstyper än tidigare. Förutom brott mot liv 

och hälsa, mot frihet och frid samt sexualbrott skulle även skadegörelsebrott såväl som 
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överträdelse av kontaktförbud ingå. Det dåvarande straffminimumet höjdes även från sex 

månaders fängelse till nio månaders fängelse (Prop. 2012/13:108). I lagtext står det nu: 

 
Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen 

(1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, 

döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens 

integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för 

grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Har gärningar 

som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit 

gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande 

förhållandens, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff 

(BrB SFS 2013:367, 4 kap. 4a §). 

 

Citatet från lagtexten visar att brottet bedöms utifrån systematiska kränkningar i nära relation. 

En av anledningarna till införandet av lagen var att fokus inte längre skulle vara på enskilda 

handlingar utan på hela händelseförloppet. Vidare arbetar regeringen ständigt tillsammans med 

riksdagen för att förbättra skyddet samt stödet till de individer som drabbas av våld i nära 

relation. Regeringen menar att alla individer ska kunna leva i frihet utan rädsla att utsättas för 

våld eller övergrepp. För att uppnå det arbetar Regeringen utifrån jämställdhetspolitiken som 

syftar till att kvinnan och mannen ska ha samma makt att forma sina egna liv. För att regeringen 

ska uppnå de sex jämställdhetspolitiska delmålen som jämställdhetspolitiken syftar till avsätts 

resurser till olika åtgärder, i vilket det ingår att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Regeringen 

har även avsatt insatser och resurser för att kunna utveckla socialtjänstens arbete med kvinnor 

som utsatts för våld samt barn som bevittnat våld (Prop. 2012/13:108).  

 

7. Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras aktuell forskning gällande kvinnor som utsatts för våld. Begrepp 

som behandlas är idealiskt brottsoffer, representation av kvinnan samt kvinnans trovärdighet då 

de är viktiga begrepp för studien. För att ge förståelse för kvinnan i brottsmål gällande grov 

kvinnofridskränkning kommer forskningen presenteras utifrån tre teman. Dessa teman är: 

föreställningar i svenska rättsväsendet om kvinnan som utsatts för våld, rättsväsendets 

bemötande av kvinnan som utsatts för våld samt mäns våld mot kvinnor i straffrättens kontext. 
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7.1 Föreställningar i svenska rättsväsendet om kvinnan som utsatts för våld  

Hur kvinnan som utsatts för våld framställs i statliga dokument samt vilket stöd kvinnan får 

enligt svensk lagstiftning beskrivs i en studie av Ekström (2012). Materialet som undersöktes 

var sex statliga propositioner med utgångspunkt i kvinnofridspropositionen. Ekström (2012, s. 

65) menar att konstruktionen av kvinnan som utsatts för våld samt hur hon framställs i 

propositioner är viktigt för att förstå synen på mäns våld mot kvinnor. I studien beskriver 

Ekström (2012, ss. 59–60) att det går att utskilja två tendenser i statliga dokument. Den första 

tendensen hon lyfter är den våldsutsatta kvinnan som idealiskt brottsoffer. Kvinnan som 

idealiskt brottsoffer är en kvinna som befinner sig i beroendeställning till mannen. Kvinnan 

saknar självförtroende samt förmågan att bryta upp relationen från mannen. Den andra 

tendensen är att kvinnan som utsatts för våld ses som ”vem som helst”. Det finns inga 

kopplingar till hur ett brottsoffer ska vara eller agera, fokus hamnar istället på kvinnan som kön 

i stället för på individen. I den andra tendensen beskrivs det noga att den våldsutsatta kvinnan 

kan finnas inom alla samhällsklasser och kulturer. I studien lyfter Ekström (2012, s. 61) även 

att det går att urskilja grupper som är särskilt utsatta för kvinnofridsbrott. Kvinnor med 

missbruksproblem är den mest utsatta gruppen eftersom deras livssituationen ökar risken att 

utsättas för våld. 

 

I en annan studie gällande hur kvinnan som utsatts för våld framställs analyserar Burman (2010, 

s. 178) domar från Högsta domstolen gällande brottsmål om mäns våld mot kvinnor i 

heterosexuella relationer. Analysen omfattar de delar av domarna där högsta domstolen 

presenterar sina rättsliga argument om aspekter som definition av brott, straffansvar, brottets 

straffvärde samt val av dom. Hon använder sig av diskursanalys och utgår från tre olika 

analyser, analys av diskursiv praxis, av texten samt av social praxis. Burman (2010, s.179) 

uppmärksammar två diskurser som är framträdande i de brottsmål hon studerar. Diskursen om 

offrets exponering för våld samt diskursen om brottsoffret. Hon menar att det finns två typer av 

offer: ett oskyldigt och ett mindre oskyldigt. Dessa diskurser är konstruerade och relaterade till 

tankar om ideala samt icke-ideala brottsoffer. Det icke ideala brottsoffret beskrivs till skillnad 

från det ideala brottsoffret ha svårare att få hjälp och stöd. Ett idealt brottsoffer är svagt och har 

gjort vad som krävs för att försvara sig. Burman (2010, s. 184) beskriver även att straffrätten är 

en kraftfull social samt moralisk diskurs eftersom den avgör vad som har rätt alternativt fel samt 

vem som bär ansvaret. Sveriges straffrätt arbetar för att förebygga mäns våld mot kvinnor. I 

Burmans (2010, s. 184) studie framkommer att framsteg har gjorts men att det fortfarande finns 

en viss grad av tolerans mot mäns våld i diskurser om skuld och ansvar. 
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Både Ekström (2012) och Burman (2010) är eniga om att det finns diskurser kring synen och 

beskrivningen av kvinnan som utsatts för våld. Kvinnan ska agera samt bete sig på ett visst sätt 

för att betraktas som idealt brottsoffer. Ekström lyfter att konstruktionen av den våldsutsatta 

kvinnan är viktig att lyfta och studera för att förstå synen på mäns våld mot kvinnor inom 

straffrätten. Medan Burman menar att straffrätten i sin tur är kraftfull eftersom den avgör vem 

som har gjort rätt eller fel och påverkar därigenom samhällets syn på kvinnan som utsatts för 

våld. 

 

7.2 Rättsväsendets bemötande av kvinnan som utsatts för våld 
Hur kvinnan som varit utsatt för våld ser på straffrättssystemet efter en rättegångsprocess 

beskrivs i en studie av Barata (2007). Studien bygger på intervjuer med 58 kvinnor i USA som 

utsatts för våld i nära relation. Barata (2007, ss. 210–211) förklarar att det finns skillnader 

mellan förtroende och besvikelse på rättssystemet beroende på etnicitet. Etniska minoriteter 

känner oftare större besvikelse på rättssystemet än etniska majoriteter. Vidare betonar hon att 

det är avgörande att rättsväsendet inte behandlar kvinnor som utsatts för våld olika beroende på 

deras bakgrund eller etnicitet. Eftersom rättsväsendet är en statlig myndighet är det av vikt att 

alla individer bemöts lika. Barata (2007, ss. 210–211) anser att om inte alla våldsutsatta kvinnor 

bemöts på ett respektfullt sätt kan det bidra till stigmatisering samt misstroende mot 

rättssystemet. Ytterligare en aspekt som Barata (2007, ss. 210–211) tar upp är att det inte går 

att anta att kvinnan som utsatts för våld ska agera på ett förutbestämt sätt. Det är viktigt för 

rättsväsendet att förstå det och bemöta olika individer på samma respektfulla sätt. En aspekt 

som Bui (2001, ss. 70–71) diskuterar i sin studie är hur ekonomiska samt känslomässiga 

faktorer påverkar kvinnan som utsatts för våld under rättsprocessen. I sin studie har Bui (2001, 

s. 61) studerat polisregister samt rapporter om polisens svar på inkommande samtal gällande 

våld i nära relation. Bui (2001, ss. 70–71) menar att det finns skillnader på hur kvinnan blir 

bemött av polis beroende på den våldsutsatta kvinnans vilja att driva rättsprocessen fram till 

åtal. Han menar att flera faktorer kan påverka kvinnans vilja att driva rättsprocessen, 

exempelvis ekonomiska-, känslomässiga- eller sociala faktorer. För en våldsutsatt kvinna är det 

möjligen enklare att dra tillbaka anmälan eftersom hon då inte går miste om ekonomiska samt 

känslomässiga faktorer. Alternativt kan det vara faktorer som gör att kvinnan driver 

rättsprocessen framåt. Bui (2001, ss. 70–71) anser att rättssystemet under rättsprocessen 

behöver	vara uppmärksam på dessa faktorer och inte tolka det som att kvinnan inte har viljan 

att driva processen framåt.  
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I en annan studie gjord av Lindgren, Renck och Diesen (2012, s. 167) framkommer att det finns 

skillnader när det gäller straffrättsliga åtgärder om kvinnan som utsatts för våld visar vilja att 

väcka åtal. Studien utgår ifrån ett kvantitativt tillvägagångsätt, det är polisutredningar i 

Stockholmsområdet som undersökts. Lindgren, Renck och Diesen (2012, s. 172) beskriver att 

det hålls betydligt mindre förhör med en kvinna som visar bristande vilja och deltagande. De 

menar att det är avgörande för rättsväsendets trovärdighet att tolka den bristande viljan eller 

deltagandet. Det vidhåller även Ekström (2018, s. 62) som med hjälp av halvstrukturerade 

intervjuer med 16 socialarbetare från 11 kommuner studerar hur det sociala stödet för kvinnan 

som utsatts för våld är organiserat. Hon beskriver att det är avgörande hur samarbetet kring den 

våldsutsatta kvinnan är organiserat för synen på den våldsutsatta kvinnan och om hon väljer att 

söka stöd. 

 

7.3 Mäns våld mot kvinnor i straffrättens kontext 
Brottsoffer blir vanligtvis en målgrupp för socialtjänsten och dess stödinsatser, det undersöks i 

en studie av Ljungwalds (2011, s. 8). Studien bygger på analys av förarbeten, litteraturöversikt 

samt fokusgruppsintervjuer. Ljungwald (2011, s. 59) pekar på att våld mot kvinnor är ett 

samhällsproblem som ska betraktas som ett brott som behandlas inom straffrätten, inte som ett 

socialt problem för välfärdssystemet. Andersson och Lundberg (2001, s. 63) förklarar att sedan 

1970-talet betraktas kvinnomisshandel som ett samhällsproblem och inte som en privat 

angelägenhet. Problematiken kring kvinnofridskränkning har fått stor uppmärksamhet både i 

media samt i svensk lagstiftning. Andersson och Lundberg (2001, s. 64) beskriver problemet 

utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. De förklarar att perspektivet försöker förstå hur sociala 

problem tolkas samt hanteras i samhället. Samhället skapar bilden av den våldsutsatta kvinnan 

samt brottet grov kvinnofridskränkning. Även Ekström (2012, s. 52) lyfter i sin studie att det 

finns skillnader mellan hur den utsatta kvinnan bemöts av rättsväsendet i Sverige beroende på 

kvinnans situation, etnicitet eller bakgrund. Ekström (2012, s. 52) slår också fast att mannens 

våld mot kvinnan har erkänts som ett viktigt och allvarligt samhälls- och politiskt problem i 

Sverige. Trots att mannens våld mot kvinnan sedan 1990-talet har setts som ett allvarligt 

samhällsproblem och åtgärder har vidtagits ses inga tecken på att våldet minskar.  
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7.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt 

samhällsproblem i Sverige som fortfarande ökar trots att Sverige ses som ett av världens mest 

jämställda land. Forskningen pekar på att det finns skillnader i hur kvinnan som utsatts för våld 

bemöts samt framställs inom rättsväsendet beroende på kvinnans bakgrund, etnicitet och 

situation. Vidare visar forskningen att bedömningen av den våldsutsatta kvinnans trovärdighet 

är beroende av hur kvinnan beter sig i relation till det idealiska brottsoffret. Även kvinnans vilja 

att driva rättsprocessen till ett åtal är avgörande. Det är enligt socialarbetare viktigt att arbetet 

som berör kvinnan fungerar för att hon ska få bästa möjliga stöd i relation till hennes situation. 

Det är även av stor vikt när kvinnan sedan ska söka stöd och hjälp att driva rättsprocessen. 

Forskningen påvisar att vissa grupper tenderar att inte anses trovärdiga eller få de stöd de har 

rätt till om de inte agerar på ett förväntat sätt. Forskningen visar även att det finns skillnader i 

rättsväsendets bemötande beroende på kvinnans bakgrund och trovärdighet vilket vi kommer 

ta med oss till analysen av domarna. Ytterligare en aspekt att ta med sig till analysen är 

medvetenheten om möjliga föreställningar i rättsväsendet om kvinnan som utsatts för våld. 
 

8. Teoretisk ansats 
I kommande kapitel redogörs det inledningsvis för det normkritiska perspektivet. Därefter 

presenteras begreppet idealt brottsoffer. Det normkritiska perspektivet har valts för att 

synliggöra normer och strukturer i tingsrättens domar gällande grov kvinnofridskränkning. Ett 

normkritiskt perspektiv har enligt Lövkrona & Rejmer (2016, ss. 133–142) som intention att 

synliggöra, avgränsa samt förändra normer och strukturer. I tidigare forskning om hur domar 

tolkas är begreppet idealt brottsoffer centralt. Begreppet har därför valts då det kan hjälpa oss i 

studien att få förståelse för tingsrättens bedömningar och därmed uppnå studiens syfte. Det 

normkritiska perspektivet kommer sammanföras med diskursanalysen samt begreppet idealt 

brottsoffer i studiens resultat och analys.  

 

8.1 Normkritiskt perspektiv 

I rapporten Tema likabehandling (2012, s. 14) förklaras att det normkritiska perspektivet har 

utvecklats från queerteorin samt dess frågasättande av normer. I Sverige har användandet av 

normkritik som perspektiv ökat samt blivit ett verktyg i förändringsarbetet för lika rättigheter. 

Ett normkritiskt perspektiv har enligt Lövkrona och Rejmer (2016, ss. 133–142) som intention 

att synliggöra, avgränsa samt förändra strukturer. I Tema likabehandling (2012, s. 11) beskrivs 
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att med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan man se och förändra strukturer samt normer 

istället för att individer ska anpassa sig in i strukturer. De lyfter även att ett normkritiskt 

perspektiv handlar om att sätta fokus på makt. Perspektivet är användbart både praktiskt såväl 

som analytiskt för att studera maktordningar samt maktstrukturer. Enligt Tema likabehandling 

(2012, s. 11) kan diskriminering studeras och fokus kan läggas på maktfördelning samt hur den 

i sin tur påverkar samhällshierarkin genom användning av ett normkritiskt perspektiv. Ett 

normkritiskt perspektiv är centralt för denna studie eftersom studien är ett verktyg för att se hur 

föreställningar, normer samt makt kan ses och upprätthållas genom tingsrättens framställan 

samt bedömning av kvinnan som utsatts för våld. 

 

Vidare fokuserar det normkritiska perspektivet på den makt som uppstår samt återskapas på 

olika nivåer. Lövkrona och Rejmer (2016, ss. 133–142) menar att makt existerar på individnivå 

i mötet mellan individer. Makt finns även på en strukturell nivå då den kan syfta till samhällets 

tillgångar och resurser. Det normkritiska synsättet ser till de strukturer samt normer som 

förtrycker och förändrar individer i samhället. Maktstrukturer kan däremot enligt Mattsson 

(2015, s. 35) förklaras som att krafter i samhället skapar kategorier och grupper som ordnas 

hierarkiskt i relation till varandra. Medan vissa grupper värderas högt värderas andra grupper 

lågt. Vidare menar Mattsson (2015, s. 35) att maktstrukturer är enklare att upptäcka på en 

strukturell nivå än på individnivå. Hon förklarar även att ojämlikheter mellan grupper på en 

strukturell nivå är enklare att acceptera medan maktstrukturer på en individnivå är mer 

komplexa. Både Järvinen (2013, s. 284) och Mattsson (2015, s. 38) menar att normer samt 

maktstrukturer kan vara svåra att upptäcka och kan därmed få stora konsekvenser för individer 

såväl som samhället. Ytterligare en aspekt Lövkrona och Rejmer (2016, ss. 133–142) tar upp 

är att det normkritiska perspektivet är viktigt i nyskapandet av kunskap om normer samt 

maktstrukturer. 

 

Det normkritiska perspektivet handlar om att ha fokus på genus samt genusstrukturer. I 

rapporten Tema likabehandling (2012, s. 12) beskrivs att normkritik handlar om att ställa sig 

kritisk till rådande normer gällande genus, i synnerhet på arbetsmarknaden. Föreställningar om 

vem som kan och bör arbeta med vad påverkar i sin tur övriga normer gällande genus i 

samhället. De förklarar vidare att genom att ställa normkritiska frågor om varför exempelvis 

diskriminering förekommer hamnar fokus på hur makt skapas samt hur makt i sin tur bidrar till 

över- och underordning. Hirdman (2001, s. 11) förklarar att genus handlar om stereotypa 

föreställningar om vad som anses manligt eller kvinnligt. Hon förklarar vidare att mannen ofta 
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betraktas som normbärare och därmed har en överordnad position i förhållande till kvinnan. 

Hirdman (1988, s. 57) menar vidare att desto kraftigare särhållandet av könen verkar desto 

mindre ifrågasätts normen om mannen som överordnad. Hon påvisar att med ett normkritiskt 

perspektiv kan man belysa den kraft normer och föreställningar har. Det normkritiska 

perspektivet handlar inte om att kritisera normer utan snarare se attityder samt föreställningar 

ur olika synvinklar för att kunna bli medvetna om de normer som begränsar. På så sätt är det 

enklarare att arbeta för att förändra rådande normer. 

 

8.2 Idealt brottsoffer 

Teorin kom det idealiska brotts offret kommer från den norska kriminologen Christie (2001). 

Christie (2001, s. 47) karaktäriserar det ideala brottsoffret som en person som får legitim status 

som brottsoffer samt upplevs trovärdig då hen blivit utsatt för ett brott. Christie (2001, s. 47) 

menar vidare att våra uppfattningar om vad som är ett brott samt vem som är förövaren eller 

offer inte nödvändigtvis behöver ha att göra med brottets omfattning. Även Jönsson (2012, s. 

119) beskriver att uppfattningen av brottsoffer inte behöver ha att göra med gärningens 

skadeverkan eller gärningens omfattning. Det är snarare moral och föreställningar om olika 

individer som skapar bilden av det ideala brottsoffret. Ett idealt brottsoffer har egenskaper samt 

en relation till förövaren som ses som typiska. Christie (2001, s. 47) lyfter sex kriterier som ska 

uppfyllas av offret för att betraktas som idealt brottsoffer: 

 

1. Offret är svagt. 

2. Offret sysslar med legitima aktiviteter. 

3. Offret är på en plats som hen inte kan klandras att vara på. 

4. Förövaren är stor och ond. 

5. Förövaren är okänd och har ingen relation till offret. 

6. Offret ska kunna föra sin egen talan för att kräva sin offeridentitet. 

 

Det ideala brottsoffret ska alltså enligt Christie (2001, s. 47) exempelvis ha blivit attackerad av 

en främling (krav 5) som är betydligt starkare och större än offret själv (krav 1 och 4). Förövaren 

ska alltså vara okänd för offret samt vara stor och stark så offret inte har någon chans att försvara 

sig. Vidare ska offret gjort allt i sin makt för att situationen inte ska kunna uppstå (krav 3). Det 

innebär att offret exempelvis inte ska gått ensam hem sen på kvällen. Det ska heller inte gå att 

skylla offret att ha provocerat fram handlingen (krav 2). Offret ska alltså inte ha sagt något som 

kan antas ha triggat förövaren att utföra handlingen, inget bråk ska föreligga handlingen. Offret 
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ska även kunna redogöra för händelsen på ett trovärdigt sätt och bidra till rättsprocessen (krav 

6). Offret ska tala sanning och svara på alla frågor som ställs under rättsprocessen samt inte 

visa någon tvekan. Uppfyller en person legitim status som brottsoffer upplevs personen även 

som trovärdig och tillförlitlig, personen har därmed lättare till stöd samt hjälp av samhället. 

Sarnecki (2015, s. 57) förklarar vidare att individer som begår kriminella handlingar inte kan 

uppnå status som idealt brottsoffer, individerna får därmed även svårt att få hjälp samt stöd av 

samhället. Problematiken som kan uppstå för kvinnan som utsatts för våld är att de inte uppnår 

status som idealt brottsoffer. Sarnecki (2015, s. 57) menar att det kan bero på att kvinnan sysslar 

med icke legitima handlingar som exempelvis drog- eller alkoholmissbruk. Det kan även handla 

om att kvinnan har en relation med förövaren. Om kvinnan inte bryter relationen kan hon 

betraktas av omgivningen som ansvarig för sin situation. 

 

Ekström (2012, s. 59) menar att könsneutrala beskrivningar av offer och förövare är viktiga för 

att inte upprätthålla negativa föreställningar samt normer om brottsoffer. Hydén (2013, s. 316) 

förklarar vidare att om kvinnan som utsatts för våld får status som idealt brottsoffer behandlas 

samt representeras de också som brottsoffer av socialtjänst samt rättsväsende. Avslutningsvis 

är begreppet idealt brottsoffer centralt i vår studie eftersom det kan bidrar till att synliggöra hur 

omgivningen samt rättsväsendet uppfattar brottsoffer och deras egenskaper. 

 

8.3 Sammanfattning av teoretisk ansats 
Sammanfattningsvis är det normkritiska perspektivet viktigt för studien eftersom det belyser 

rådande strukturer och normer i samhället. Perspektivet är till stor hjälp i analysen genom att 

belysa samt problematisera möjliga makt- och genusstrukturer i materialet. Begreppet idealt 

brottsoffer är ytterligare en viktig del att ta med sig in i analysen. Detta för att skapa en förståelse 

för hur omgivningens uppfattningar påverkar rättsväsendet om vem som är brottsoffer samt hur 

ett brottsoffers egenskaper bör vara. Vidare anser vi att begreppet måste kompletteras med 

något annat perspektiv för att ge studien trovärdighet och djup. Det eftersom begreppet idealt 

brottsoffer kan uppfattas vara av stereotyp karaktär och därmed finns risk att upprätthålla 

föreställningar om hur ett brottsoffer ska vara genom att använda begreppet. När det 

normkritiska perspektivet används i relation till begreppet idealt brottsoffer minskar risken för 

ett upprätthållande av föreställningar. Således kompletterar perspektivet och begreppet 

varandra. Det normkritiska perspektivet kommer inte användas som ett begrepp i resultatet och 

analysen utan som ett övergripande perspektiv och tolkningsram där analysen kommer ske 

inom. 
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9. Metodologiska och teoretiska överväganden 
I följande kapitel presenteras de metoder som studien har sin utgångspunkt i. Inledningsvis 

beskrivs den kvalitativa ansatsen. Sedan redogörs dokument som empiriskt material samt 

diskursanalys. Därefter beskrivs urvalsmetod, urvalsanalys, tillförlitlighet och trovärdighet, 

forskningsetiska överväganden, arbetsfördelning, förförståelse samt en metoddiskussion. 

Metod betyder enligt Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och Jacobsson (2008, s. 18) 

planmässigt tillvägagångsätt. Metoden kan beskrivas som en procedur för hur man systematiskt 

samlar in information för att lösa studiens frågeställningar. I denna studie samlas 

tingsrättsdomar in för att sedan analyseras och därmed besvara studiens frågeställningar. 

Metoden är således det arbetssätt och tillvägagångssätt som denna studie arbetar med för att 

uppnå studiens syfte.  

 

9.1 Kvalitativ ansats 

En forskningsansats syftar till hur en studie väljer att ta sig an en problematik för att uppnå 

studiens syfte. Dellgran och Höjer (2013, s. 107) menar att all kvalitativ forskning har samma 

grund men att det däremot finns olika forskningsansatser, som till exempel diskursanalys och 

hermeneutik. Kvalitativa forskningsansatser görs enligt Becker (2008, ss. 86–87) för att kunna 

uttala sig om vad en population har gemensamt, vilka mönster eller samband som finns. En 

kvalitativ forskningsansats syftar till att samla in detaljerad information om ett ämne. Detta till 

skillnad från en kvantitativ forskningsansats som syftar till att få in större material för att kunna 

se vad som är generaliserbart. Den forskningsansats som vi valt att utgå från är en kvalitativ 

metod. Levin (2008, s. 38) beskriver att med hjälp av kvalitativ forskning kan empiri analyseras 

för att sedan presentera ett resultat med eventuella likheter alternativt olikheter. En kvalitativ 

metod är däremot enligt Jacobsen (2012, s. 26) användbar om man vill utveckla ny kunskap 

samt få en djupare förståelse. Dessa faktorer medför att en kvalitativ ansats är lämplig för 

studien då vi med hjälp av den kan få djupare förståelse för kvinnan i tingsrättsdomar som 

utsatts för våld. Gummesson (2004, s. 132) beskriver att nyckeln till kvalitativ forskning är 

jämförelse, det innebär att insamlad empiri jämförs för att finna eventuella likheter eller 

samband. Det empiriska materialet kan ställas mot befintlig litteratur samt teori. Vid jämförelse 

av det empiriska materialet påverkas studien av bland annat förförståelse, vilket medför att 

analysen samt tolkningen inte kan vara helt neutral. Att jämförelse är nyckeln till kvalitativ 

forskning är ytterligare en faktor som gör den kvalitativa metoden lämplig för studien då den 



 

 15 

ska jämföra tingsrättens framställan och bedömning av kvinnan som utsatts för grov 

kvinnofridskränkning. Patton (2002a, s. 4) förklarar att det finns tre olika 

datainsamlingsmetoder med kvalitativ inriktning; djupgående och öppna intervjuer, direkta 

observationer samt skriftliga dokument. I denna studie kommer skriftliga dokument att 

användas som empiriskt material. En kvalitativ metod används i studien för det är en källa för 

forskning som handlar om individer men även för att uppnå en djupare förståelse för 

problemområdet samt för att förstå samhället. Inriktningen på denna studie är hur tingsrätten i 

domar framställer samt bedömer kvinnan som utsatts för grov kvinnofridskränkning, därför har 

vi valt att göra en diskursanalys av tingsrättsdomarna. 

 

9.2 Dokument som empiriskt material 
För att uppnå syftet med studien kommer det empiriska materialet utgöras av dokument i form 

av tingsrättsdomar. Enligt May (2013, s. 227) ses dokument som en avlagring av sociala 

praktiker och utgör även tolkningar av sociala händelser. Patton (2002b, ss. 498–499) beskriver 

att skriftliga dokument används i alla institutioner inom socialt arbete, som exempelvis 

domstolar och Socialtjänsten. Jacobsson (2016, s. 158) förklarar vidare att dokument från 

exempelvis Socialtjänsten, domstolar eller andra myndighetsutövande organisationer kan 

analyseras. Dokumentstudier hjälper enligt Jacobsson (2016, s. 167) forskare att få inblick i 

rådande normer, logiker samt diskurser. För att kunna belysa de delar av ett dokument som 

anses relevant för studien bör de bearbetas samt analyseras genom systematiska 

genomläsningar. Att analysera dokument innebär enligt Patton (2002a, s. 4) att studera utdrag 

från exempelvis offentliga publikationer, rapporter eller liknande. Då denna studie utgår ifrån 

att få fördjupad förståelse för hur kvinnan framställs såväl som bedöms i svenska tingsrätter 

idag gällande brottet grov kvinnofridskränkning anses dokument som empiriskt material 

lämpligt.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med analyser av dokument. Jacobsson (2016, s. 167) 

anser att det är fördelaktigt att dokumenten är tillkomna utan syfte att studeras. Vid tillfället 

som dokumenten framställdes togs ingen hänsyn till att de senare skulle analyseras vilket gör 

materialet mer trovärdigt. Det mindre fördelaktiga är att dokument redan är befintliga vilket 

innebär att man inte kan få fördjupade svar. Jacobsson (2016, s. 167) beskriver att analyser av 

dokument kan ses som ett verktyg för att analysera samt tolka exempelvis framställan av ett 

visst kön i dokument. Till skillnad från Jacobsson menar Patton (2002b, ss. 498–499) att 

dokument är socialt konstruerade verkligheter som ämnar att studeras. Varför dokument som 
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empiriskt material är lämpligt för studien är på grund av när tingsrättsförhandlingen ägde rum 

och domslutet framställdes gjordes det utan syfte att dokumentet senare skulle studeras. Det 

medför att det inte tagits hänsyn till de faktorer denna studie syftar att studera vilket gör att 

dokumenten inte konstruerats till fördel eller nackdel för berörda myndigheter eller individer.  

 

9.3 Diskursanalys 
Denna studie kommer använda sig av diskursanalys som såväl teori och metod då den anses 

adekvat för att finna svar på studiens frågeställningar. Inledningsvis presenteras diskursanalys 

som begrepp. Därefter beskrivas diskursanalys som teori samt metod. Sedan presenteras den 

utgångspunkt vår studie kommer ha inom diskursanalysen vilket är kritisk diskursanalys. 

Avslutningsvis redogör vi för diskursordningar samt avgränsningen av diskurser. Avsnittet 

innehåller därmed studiens teoretiska samt metodologiska utgångspunkt. 

 

9.3.1 Diskursanalys som begrepp  

Forskare ger begreppet diskursanalys olika definitioner såväl som innebörder. Bergström och 

Boréus (2012a, s. 356) definierar begreppet genom att först definiera begreppet diskurs. De 

menar att diskurs är ett perspektiv såväl som ett synsätt som övergripande handlar om 

uppfattningar om vad som definierar sociala relationer samt hur språk används. Vidare menar 

Bergström och Boréus (2012a, s. 356) att diskursanalys åsyftar att analysera någon typ av social 

praktik som har med språk- och textanvändning att göra. Det handlar således om att synliggöra 

uppfattningar i språk samt text. Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 7) beskrivs 

diskursanalys istället som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Det innebär att när 

vi talar om saker konstruerar vi verkligheten, vi namnger saker, situationer eller grupper, vi 

skapar därmed sammanhang vilket innebär att verkligheten konstrueras. Börjesson och 

Palmblad (2007, s. 13) förklarar däremot att ordet diskurs handlar om en idé om att språket är 

konstruerat i mönster som vi följer i vårt agerande inom olika kontexter. Det kan alltså finnas 

olika diskurser beroende av vilken kontext man befinner sig i. Diskursanalys innefattar därmed 

analysen av sättet att tala eller skriva samt analysen av vårt agerande utefter dessa mönster.  

 

9.3.2 Diskursanalys som teori och metod 

Bergström och Boréus (2012a, s. 354) förklarar att en diskursanalys kan ses som såväl en teori 

som en metod. Även Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 10) beskriver att diskursanalysen 

kan fungera som en helhetslösning då den både är teoretiskt samt metodologiskt förankrad. På 
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grund av det väljs diskursanalysen att presenteras utifrån en teoretisk samt metodologisk 

utgångspunkt tillsammans. 

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 10) förklarar att ett diskursanalytiskt angreppsätt inte 

bara används för analyser av empiri utan även utgör en helhet mellan teori och metod. Det finns 

flera diskursanalytiska angreppsätt med filosofiska, teoretiska såväl som metodologiska 

skillnader. För att kunna använda sig av denna analys som en helhet måste dessa skillnader 

förstås samt accepteras. De vanligaste diskursanalyserna är kritisk diskursanalys, 

diskurspsykologi samt diskursteori. Det som skiljer de olika angreppsätten mest är i vilken grad 

diskurserna ses utgöra den sociala verkligheten. Gemensamt för angreppsätten är att de utgår 

från en socialkonstruktionistisk grund. Burr (1995, s. 2) förklarar att socialkonstruktionismen 

kännetecknas av fyra utgångspunkter som även de diskursanalytiska angreppsätten delar. För 

det första innebär en socialkonstruktionistisk utgångspunkt en kritisk inställning till 

verkligheten då den inte kan ses som sanning utan är konstruerad av våra handlingar och 

kategoriseringar. För det andra är vår kunskap om världen alltid kulturellt eller historiskt 

präglade. Kunskap förändras alltså beroende av vilken historisk eller kulturell kontext individen 

befinner sig i. För det tredje finns det ett samband mellan kunskap samt sociala processer. 

Individers uppfattning om världen skapas och upprätthålls av sociala processer. Den sista och 

fjärde utgångspunkten innebär ett samband mellan kunskap samt sociala handlingar. När en 

viss typ av världsbild blir allmänt accepterad blir också olika typer av handlingar naturliga 

medan andra blir otänkbara.  

 

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för hur kvinnan som utsatts för våld framställs samt 

bedöms i tingsrättsdomar gällande grov kvinnofridskränkning. För att uppnå det kommer 

diskursanalysen som har sin grund i socialkonstruktionismen vara en ram där analysen kommer 

ske inom. Det är viktigt för studien att inneha ett kritiskt förhållningsätt till hur kunskap samt 

sociala processer påverkar och påverkas. En socialkonstruktionistisk utgångspunkt genom 

diskursanalysen är också relevant för att analysera samt angripa frågor gällande makt såväl som 

identitet. Bergström och Boréus (2012a, s. 356) menar att diskursanalysens koppling till makt 

är av betydelse eftersom den ofta blir en förmedlande länk i en maktkedja. Makt utvecklas i 

relation mellan människor vilket innebär både fördelar såväl som nackdelar. Enligt Bergström 

och Boréus (2012a, s. 379) syftar diskursanalysen till att språket påverkar synen på oss själva 

samt vår syn på världen. Med hjälp av diskursanalys som teori och metod kan studien söka efter 

mönster i tingsrättsdomarna. Att undersöka diskurser samt sociala konstruktioner handlar enligt 
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Börjesson (2003, s. 23) om att fundera på vad och hur något talas om samt vem som talar. Det 

innebär att en diskursanalys syftar till att fånga det för givet tagna, det som är lika dolt som 

självklart. Kopplat till denna studie handlar det om att finna möjliga mönster, normer eller 

strukturer i tingsrätters framställan samt bedömning om kvinnan som utsatts för grov 

kvinnofridskränkning. Ytterligare en anledning till varför diskursanalys valts som teori och 

metod är att den syftar till att skapa förståelse för specifika diskursers förutsättningar samt 

sammanhang, genom konstruktionen av verkligheten den upprätthåller.  

 

9.3.3 Kritisk diskursanalys 

Studien kommer att utgå ifrån angreppsättet kritisk diskursanalys som teoretisk och 

metodologisk utgångspunkt eftersom den i huvudsak belyser språkets betydelse. Bergström och 

Boréus (2012a, s. 354) menar att en kritisk diskursanalys utgår från språket. Även Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s.72) förklarar att den kritiska analysen jämfört med andra 

diskursanalytiska inriktningar utgår från språket samt hur det används. Språket anses forma 

verkligheten, inte återberätta den. Bergström och Boréus (2012a, s. 356) påvisar även att kritisk 

diskursanalys används för att studera föreställningar om hur individer talar samt skriver vilket 

är användbart för att uppnå studiens syfte. De beskriver även att kritisk analys undersöker hur 

relationen ser ut mellan sociala strukturer samt diskurser. Winther Jørgensen och Phillips (2000, 

s. 13) förklarar att den kritiska diskursanalysen skiljer på diskursiva samt social praktiker 

eftersom diskurser bidrar till att skapa den sociala världen. Thomassen (2007, s. 32) förklarar 

att teorier och metoder beskriver samt underbygger samband vilket hjälper oss att skapa en 

helhet av olika fenomen. Användandet av kritisk diskursanalys kan alltså öka förståelsen för 

vårt insamlande empiriska material.  

 

Kritisk diskursanalys innebär inte enbart att studera texters grammatiska struktur och språkets 

betydelse utan också vad som kan antas vara självklart eller underförstått i texter. När diskurser 

omfattar den sociala praktiken sätts den i ett socialt sammanhang och kan då rikta kritik mot 

maktstrukturer. Personen för utvecklandet av den kritiska diskursanalysen är Norman 

Fariclough. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 67) förklarar att Fariclough definierar 

begreppet kritisk diskurs på två sätt. Han definierar det dels genom att binda samman språkbruk 

samt social praktik men också som en bestämd diskurs som kan skiljas från andra diskurser. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, ss. 74–75) lyfter att enligt Faricloughs synsätt är varje 

fall av språkbruk en kommunikativ händelse som har tre dimensioner: 
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1. Det är en text.  

2. Det är en diskursiv praktik. 

3. Det är en social praktik.  

 

Med diskursiv praktik menas enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, ss. 74–75) hur 

textförfattaren bygger på redan befintliga diskurser samt hur mottagaren använder befintliga 

diskurser i tolkningen av texten. Begreppet social praktik innebär att individer påverkas av den 

sociala kontexten runt om vilket leder till att texter som produceras formar samt formas av den 

sociala praktiken.  

 

Enligt Bergström och Boréus (2012a, s. 378) innebär en kritisk diskursanalys att ta avstånd från 

att språket i domar skulle representera en verklighet. För denna studie innebär det att vi utgår 

från att språket formas i en social kontext samt att språket påverkar vår syn på världen. Vidare 

förklarar Bergström och Boréus (2012a, s. 378) att man utifrån en kritisk diskursanalys kan se 

hur makt formas samt upprätthålls. Frågan om vem som har makt att uttala sig om en kvinna 

som utsatts för våld är av betydelse, eftersom diskurser styr vad som betraktas som tillåtet eller 

inte. En kritisk analys utgår även från vilka traditioner och maktstrukturer i samhällssystemet 

som går att finna i texten. Därför anser vi att med utgångspunkt i kritisk diskursanalys kan vi 

förstå samt svara på studiens frågeställningar. Vidare går det att se tre olika funktioner i 

diskurser menar Enligt Bergström och Boréus (2012a, s. 375). Den första är en ideationell 

funktion, alltså att diskursen har ett innehåll. Den andra är en relationell funktion, den handlar 

om relationer som skapas mellan olika grupper. Den tredje funktionen är att identiteter skapas 

i diskurser. Bergström och Boréus (2012a, s. 376) menar även att analyser av texter utifrån en 

kritisk diskursanalys innebär att man intresserar sig för meningsuppbyggnader i texten. När 

meningsuppbyggnader studeras kan tre olika grammatiska tekniker användas: transitivitet, 

nominalisering samt modalitet. Dessa begrepp kommer vi i resultat och analys inte använda 

som begrepp att föra analysen med. De kommer alltså inte appliceras som begrepp och 

analyseras tillsammans med resultatet utan kommer istället vara som en tolkningsram för 

studien. Vi väljer ändå att presentera dem för de ger en helhetsbild över vad kritisk 

diskursanalys är och bidrar därmed till en ökad förståelse.  

 

Transitivitet syftar enligt Boréus och Bergström (2012b s. 280) till att belysa hur skeenden 

beskrivs. Transitivitet har tre grundstenar: process, deltagare och omständigheter. Processer 

avser handlingar eller händelser. En handling är något som görs avsiktligt medan en händelse 
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är en förändring som ingen har kontroll över. Processer kan i sin tur vara materiella, verbala 

eller mentala. Materiella processer avser fysiska handlingar som exempelvis att någon slår eller 

hugger. Verbala processer avser tal samt uttryck, vad som sägs eller menas. Mentala processer 

kan vara händelser, exempelvis en dröm eller att få en uppenbarelse. Den andra grundstenen är 

deltagare. Enligt Boréus och Bergström (2012c, s. 282) kan deltagare delas in i aktörer samt 

mål för processer. Aktörer är de som agerar och de som är mål för agerandet som antingen kan 

vara mänskliga eller icke mänskliga. Mänskliga deltagare kallas för mottagare och icke 

mänskliga kallas för objekt. Den tredje grundstenen inom transitivitet är omständigheter. 

Omständigheter avser tiden samt platsen för en handling eller händelse. Transitivitet handlar 

därmed om att analysera beskrivningar av skeenden eller händelser. Kopplat till studien 

kommer vi i tingsrättens domar analysera kvinnans beskrivning av händelseförloppet när grov 

kvinnofridskränkning ägt rum. För vår studie är det därmed viktigt att vara medvetna om 

transitivitet för att kunna analysera tingsrättens framställan av brottet samt dess 

händelseförlopp.  

 

Nominalisering är den andra grammatiska tekniken. Boréus och Bergström (2012c, s. 284) 

förklarar att nominalisering innebär att verb och adjektiv som används för att beskriva en 

händelse bytts ut mot substantiv. Exempelvis, istället för att säga att ”en man har åtalats för 

grov kvinnofridskränkning mot sin fru” sägs ”man åtalad för grov kvinnofridskränkning”. 

Enskilda deltagare tas därmed bort från händelsen vilket innebär att det krävs ett mer medvetet 

tankesätt för att kunna reda ut vad som hänt.  

 

Modalitet är den tredje och sista grammatiska tekniken. Enligt Bergström och Boréus (2012a, 

s. 376) innebär modalitet i vilket utsträckning individen som säger eller skriver något kan antas 

stå bakom det som sägs eller skrivs. Exempelvis är det skillnad om en domare i tingsrätten 

skriver ”Grov kvinnofridskränkning är ett allvarligt brott som behöver ha stark bevisning för en 

fällande dom” eller ”Grov kvinnofridskränkning är ett allvarligt brott som ska ha stark 

bevisning för en fällande dom”. I analysen av det empiriska materialet är modalitet av vikt 

eftersom det exempelvis kan spegla vem som har makt att uttala sig om vad som är avgörande 

eller mindre avgörande i bevisningen. Exempelvis kan det framkomma i analysen av det 

empiriska materialet att tingsrätten har makt att påstå om berörda individer är trovärdiga eller 

inte.  
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9.3.4 Diskursordning och avgränsning av diskurser 

Hur kvinnan framställs samt bedöms av rättsväsendet i brottsmål gällande grov 

kvinnofridskränkning är en diskurs som är nära andra diskurser inom området. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 134) menar att närliggande diskurser är som ”konkurrenter i 

samma rum”. För att kunna organisera de närliggande diskurserna behövs en diskursordning 

vilket Bergström och Boréus (2012a, s. 377) menar syftar till att olika diskurser påverkar samma 

fenomen. Det är viktigt att en text relateras till flera diskurser för att se hur ordningen är 

konstruerad. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 134) förklarar att diskursordning innebär 

en komplex såväl som motsägelsefull konfiguration av diskurser inom samma område. De 

menar också att vid diskursordningen behövs en avgränsning av diskurser göras. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 137) betonar vikten av att hitta gränsen mellan en diskurs och 

en annan. För att hitta dess gränser föreslår de att se diskurs som ett analytiskt begrepp. För 

denna studie innebär det att studien inte kan se allt som en diskurs, den måste istället avgränsas 

i relation till vårt insamlande empiriska material såväl som tidigare forskning. Utifrån de teman 

vi hittar i det empiriska materialet formas även diskurserna. Det innebär att avgränsningen av 

diskurser sker genom tematiseringen i materialet. 

 

9.4 Urvalsmetod 

I en kvalitativ studie beskriver Jacobsson och Meeuwisse (2008, ss. 49–50) att urvalet är kopplat 

till vilka möjligheter svaret på frågeställningen har. Kvalitativa undersökningar görs vanligtvis 

för att kunna uttala sig om en vad en befolkning har för gemensamma mönster eller samband. 

I denna studie har vi valt att fördjupa förståelsen för brottsmål gällande grov 

kvinnofridskränkning och därmed uppfatta om det finns mönster hur kvinnan i domarna 

framställs. För att få fram studiens empiriska material kontaktades domarstolar runt om i 

Sverige. För att få en bred geografisk spridning av svenska tingsrätter valde vi att kontakta 

domstolar över hela landet. De domstolar vi fick material av var Halmstad, Blekinge, 

Östersund, Linköping, Växjö samt Sundsvall. Av dessa domstolar begärdes de nio senaste 

domarna ut gällande grov kvinnofridskränkning. Vi begärde ut fler domar än vad som behövdes 

ifall vi skulle känna igen berörda individer och då ha möjlighet att välja en annan dom. Därefter 

valde vi ut de två senast avgjorda domarna av varje tingsrätt för analysen. 
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9.5 Analysmetod 

Det empiriska materialet har analyserats av oss båda för att få in fler synvinklar, vilket medfört 

fördelar för studiens validitet. Buscatto (2016, s. 142) beskriver triangulering som ett sätt att 

analysera data på. Med hjälp av triangulering ökar validiteten då problematiken syns ur fler 

synvinklar eftersom det är fler som analyserar materialet. I denna studie är vi två personer som 

analyserat den insamlade empirin var för sig och sedan diskuterat vad vi kommit fram till. En 

användbar analysmetod till denna studie är en tematisk analysmetod som vi presenterar i 

tabellen nedan. Rapley (2016, s. 333) framställer den tematiska analysen utifrån fem steg. 

Analysen av studiens empiriska material har skett med grund i dessa fem steg men också 

specificerats utefter materialets utformning samt vad vi vill undersöka. Tabellen nedan visar 

det analysschema vi själva har utvecklat och använt oss av. 

 

Tabell 1. Schema för analysen 

 
 

Det första steget är att bekanta sig med ämnet samt det insamlade materialet för att få en 

överblick. Nästa steg är att systematiskt koda de insamlade materialet för att lättare se vad som 

är användbart för att uppnå syftet med studien. Det tredje steget är att söka efter teman i det 

kodade materialet. Fjärde steget syftar till att granska de olika teman för att finna likheter samt 
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skillnader i det empiriska materialet. Det femte och sista steget är att förädla de uppsatta teman 

och därmed fördjupa specifikationerna för varje tema samt finna kopplingar mellan dem. 

 

9.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitlighet och trovärdighet innebär enligt Jacobsen (2012, ss. 21–22) att kunna förlita sig 

på en undersökning som gjorts. Till skillnad från Jacobsen så menar Bryman (2011, ss. 356–

357) att det krävs kriterier som tillförlitlighet, överförbarhet samt pålitlighet för att en studie 

ska vara trovärdig. För att trovärdighet ska uppnås är det viktigt att alltid tänka på de etiska 

reglerna och principerna under skrivprocessen. För att tillföra denna studie trovärdighet samt 

överförbarhet krävs det att målgruppen, tillvägagångssättet och metoden är tydligt beskrivna 

för att kunna ge läsaren förståelse såväl som möjlighet att själva bedöma studiens trovärdighet. 

Det har gjorts genom att beskriva centrala begrepp samt tidigare forskning inom området. 

Börjesson och Palmblad (2007 ss. 9–10) belyser att forskare bara kan studera olika sätt att 

förstå, uppfatta samt förklara fenomen. I denna studien ska vi få ökad förståelse för fenomenet 

grov kvinnofridskränkning. Börjesson och Palmblad (2007 ss. 9–10) menar vidare att en 

diskursanalys grundar sig i konstruktivismen som innebär att det inte finns någon versionsfri 

verklighet. Det innebär att all kunskap är socialt konstruerad och kan därmed aldrig avspegla 

en sann verklighet. Det handlar inte om att forskare ska förneka existensen av exempelvis grov 

kvinnofridskränkning, utan istället tänka genom diskursiva mönster för att förstå verkligheten. 

När till exempel tingsrätten använder språk har verkligheten konstruerats vilket gör det svårt 

att hävda att det finns någon objektiv validitet eller reliabilitet. Vid användningen av 

tingsrättsdomar som empiriskt material användes sekundärdata. Sekundärdata innebär enligt 

Jacobsen (2012, s. 120) att det redan insamlade materialet kan ha ett annat syfte än den egna 

studien, det kan skapa ett glapp mellan det informationen syftar till och det man vill använda 

den till. Det finns inte heller samma kontroll över tillförlitligheten på sekundärdata då materialet 

är insamlat av någon annan, till skillnad till intervjuer där man själv samlat in materialet. I 

denna studie finns det trots det inget som pekar på att dokumentens äkthet skulle vara 

tvivelaktigt eftersom de är framställda av domstolar. 

 

9.7 Forskningsetiska överväganden 
I Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor framkommer 

bestämmelser om etikprövning av forskning gällande människor, biologiskt material från 

människor samt samtycke till forskning. Lagen syftar till att skydda enskilda individer samt 
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respekten för människovärdet vid forskning. Det finns även forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2011, ss. 5–6) beskriver ger normer för förhållandet mellan forskare och 

deltagare. Dessa normer ska göra att vid eventuella konflikter ska avvägning kunna ske mellan 

forskningskravet samt individsskyddskravet. Forskningskravet syftar till att kunskap utvecklas 

och fördjupas samt att metoder förbättras. Individsskyddskravet avser de fyra forskningsetiska 

kraven som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. I huvudsak syftar forskningsetiken till att de individer som medverkar i 

forskning ska behandlas på ett respektfullt sätt samt att kränkningar inte ska ske. Etik handlar 

enligt Christoffersen (2007, s. 20) om regler och kriterier vid användningen av moraliska 

bedömningar. Inom etiken tars det ställning till om de regler som används är rätt eller fel, vilket 

innebär att etiken utgör en grund för de moraliska bedömningar man intresserar sig för. Inom 

etiken menar May (2013, s. 80) liknande Christoffersen (2007) att man bland annat försöker 

formulera koder för moraliskt beteende. Det handlar om att hänvisa till normer gällande vad 

som är moraliskt rätt och fel. Studiens empiriska material är offentliga dokument som trots sin 

offentlighet kan innehålla uppgifter som kan upplevas integritetskränkande. Bland annat kan de 

innehålla känslig information samt personuppgifter. På grund av det kommer vi inte ta kontakt 

med individer berörda av det empiriska materialet. Vi kommer däremot göra etiska 

överväganden på grund av innehållet i det empiriska materialet. Det finns enligt 

Vetenskapsrådet (2011, ss. 12–13) alltid en risk vid genomförandet av forskning som använder 

sig av känsligt material att individer oavsiktligt kan identifieras. Därför övervägs det om värdet 

av den förväntade ökade kunskapen överväger de negativa konsekvenser som kan uppstå för 

berörda individer. Att individer oavsiktligt kan identifieras är en av anledningarna till valet av 

en stor geografisk spridning på tingsrätter men också att vi framställer informationen så den 

inte kan kopplas till individer eller platser. 

 

Vetenskapsrådet (2011, ss. 7–14) beskriver fyra forskningsetiska krav som ska följas, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att forskaren ska informera de individer som berörs av forskning 

gällande vad forskningen avser göra. Samtyckeskravet handlar om deltagares rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. Nyttjandekravet syftar till att uppgifter insamlade om enskilda 

individer används för forskningsändamål. Vi kommer i denna studie inte att ha kontakt med 

berörda individer eller skriva ut information som kan härledas till berörda. Berörda individer 

kommer inte heller veta att studien utförs vilket medför att informationskravet och 

samtyckeskravet inte är aktuella för studien. Nyttjandekravet är aktuellt och kommer att följas 
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då det empiriska materialet om enskilda individer enbart används i forskningsändamål. Det krav 

som anses extra viktigt för studien är konfidentialitetskravet. Kravet innebär enligt 

Vetenskapsrådet (2011, ss. 7–14) att uppgifter om alla berörda individer skall ges största 

möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter skall förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan 

ta del av. För att ta hänsyn till det kommer denna studie inte innehålla information som kan 

ledas till de mål som studien granskar. Utöver det kommer inte namn, platser eller annat 

material som kan vara känsligt eller kan kopplas till berörda personer finnas med. Det är som 

tidigare nämnts viktigt att utomstående inte ska kunna identifiera berörda individer i forskning 

och det är extra viktigt gällande individer eller grupper som anses svaga eller utsatta i samhället. 

Då denna studien handlar om kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning är det extra 

viktigt att vara noggrann med framställan av tingsrättens beslut så berörda individer inte 

påverkas negativt.  

 

9.8 Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen i studien är av stor vikt eftersom fokus ligger på tolkningen av empirin. Vi 

har båda två varit delaktiga i framtagningen av det empiriska materialet, tidigare forskning, 

teori och metod för att kunna diskutera samt få fler infallsvinklar i studien. Genom 

uppsatsprocessen fram till och med resultatet har vi tillsammans diskuterat samt analyserat 

materialet, vad som är relevant samt hur vi ska gå till väga för att få uppnå syftet. Gällande det 

empiriska materialet läste vi det först själva för att sedan diskutera det tillsammans. Det för att 

se om vi fann olika mönster eller gjort olika tolkningar utan att ha påverkat varandra. De 

tolkningar samt analyser som diskuteras i studien är framkomna av oss båda då vi anser att det 

är viktigt att båda har uttryckt sig och står bakom det som framkommit i studien. 

 

9.9 Förförståelse 

Bergström och Boréus (2012b, s. 31) menar att individer kan ha olika upplevelser, uppfattningar 

och kunskap vilket gör att förförståelsen kan variera. Det anses mer komplicerat att läsa en text 

utan någon förförståelse för ämnet. För att göra denna studie tillgänglig för fler individer har 

begrepp, perspektiv samt tidigare forskning noga förklarats. För att ge läsaren mer förståelse 

har vi även förklarat teoretiska samt metodologiska överväganden. Det med förhoppningen att 

läsaren ska få förståelse för den kontext det empiriska materialet är framtaget ur så risken för 

missförstånd minskar. Dock är det inte bara läsaren som har mer eller mindre förförståelse inom 

ämnet utan även vi som skribenter. Individer är enligt Bergström och Boréus (2012b, s. 31) hela 
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tiden påverkade av historia, kultur såväl som traditioner. Detsamma gäller fördomar som man 

tar förgivet samt utgår från utan att reflektera över innebörden, vilket kan påverka studien. Även 

Andersson och Swärd (2008 s. 243) pekar på att individer aldrig är helt fria från sitt sätt att 

tänka eller formulera sig, det speglar tillbaka på inlärda kognitiva mallar samt kategorier. Den 

förförståelse vi har med oss har inverkan på den tolkning och analys som görs i studien vilket 

är viktigt att belysa. Andersson och Swärd (2008, s. 243) menar att på grund av olika 

förförstelser är det viktigt med kritiska reflektioner samt självreflektioner då man undersöker 

eller forskar om grupper som inte tillhör det dominerande normsystemet. Det anses även viktigt 

enligt Jacobsson (2016, s. 157) att det som framkommer av dokument framställs på ett objektivt 

och trovärdigt sätt. Vid genomförandet av analyser av dokument anses det svårt att vara helt 

objektiv i sin tolkning då man alltid har med sig mer eller mindre förförståelse inom ämnet. Att 

vi är två som analyserar tingsrätternas framställan och bedömning av kvinnan som utsatts för 

grov kvinnofridskränkning gör att vi kan diskutera hur vi ska framföra vårt resultat på ett så 

objektiv sätt som möjligt. Det finns även en risk att över- eller undertolka resultatet vilket också 

påverkar objektiviteten. 

 

9.10 Metoddiskussion 

Metoden som använts i studien är kritisk diskursanalys. Den kritiska diskursanalysen utgår från 

socialkonstruktionismen som har en kritisk inställning till verkligheten då verkligheten inte kan 

ses som sanning utan är konstruerad av våra handlingar samt kategoriseringar. Den kritiska 

diskursanalysen har både för- och nackdelar. En fördel är att genom användningen av kritisk 

diskursanalys har en kritisk inställning till det empiriska materialet möjliggjorts. Metoden har 

även bidragit till att synliggöra maktstrukturer och normer som funnits i materialet som även 

syftet med studien var. Vi anser att vi uppnått studiens syfte samt funnit svar på studiens 

frågeställningar med hjälp av den kritiska diskursanalysen. Det finns även nackdelar med den 

kritiska diskursanalysen eftersom den möjliggör ett stort tolkningsutrymme för oss. Det är en 

viktig aspekt för studiens trovärdighet att vi själva har fört analysen vilket innebär att våra 

föreställningar samt vår förförståelse kan påverka studiens resultat trots att studiens syfte är att 

synliggöra dessa. Det finns även alltid en risk att över- eller undertolka resultatet vilket vi är 

medvetna om. För att uppnå studiens syfte samt frågeställningar är det ändå svårt att se att 

någon annan metod än kritisk diskursanalys skulle användas. Vi vill även förtydliga att vår 

studie enbart har studerat vissa aspekter vilket innebär att studien endast kan säga något om just 

det vi har studerat. Vidare har det empiriska materialet utgjorts av tingsrättsdomar. Insamlingen 
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av tingsrättsdomarna gick enkelt vilket innebär att vi kunnat lägga mer tid på analys samt 

diskussion av materialet. 

 

10. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån ett social konstruktivistiskt perspektiv i form 

av en kritisk diskursanalys av det empiriska materialet. Vi använder transitivitet, nominalisering 

och modalitet som perspektiv i studiens resultat och analys men de appliceras inte som begrepp 

utan istället utgör de en tolkningsram. Detsamma gället för det normkritiska perspektivet som 

är viktig för studien eftersom perspektivet belyser rådande strukturer och normer i samhället. 

Perspektivet är till hjälp i analysen genom att belysa samt problematisera möjliga makt- och 

genusstrukturer i materialet. Det normkritiska perspektivet kommer vara en tolkningsram för 

studien och därmed vara närvarande hela tiden utan att vi applicerar den i texten. Vid 

genomläsning av materialet uppmärksammades flera återkommande ord. Ord som trovärdighet, 

händelseförlopp, alkoholpåverkad, tingsrättens bedömning samt brottsrubricering var 

återkommande i flera domar vilket uppmuntrade till diskussion oss emellan. När diskussion 

fördes om de återkommande orden i materialet kunde vi se att det fanns en diskurs om det ideala 

brottsoffret. Utifrån den övergripande diskursen såg vi tre tydliga teman. Dessa tre teman utgör 

därför kapitlets tre huvudteman: Tingsrättens upplevelse av kvinnans trovärdighet, 

Händelseförloppet utifrån kvinnans perspektiv samt Tingsrättens överväganden vid bedömning 

av brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning. De teman vi hittat understödjer diskursen 

om det ideala brottsoffret vilket innebär att diskursen är uppbyggd av teman. De olika teman 

utgör vår avgränsning av diskurser i relation till studiens empiriska material, syfte samt 

frågeställningar. Under varje tema redogörs det för resultat, tolkning samt analys. Vidare har 

namn på berörda individer i det empiriska materialet av etiska skäl bytts ut mot ”kvinnan”, 

”mannen”, ”vittne” eller ”bekant” för att det inte ska gå att identifiera enskilda individer. I 

resultatet presenteras såväl korta som långa citat från de analyserade domarna. Valet av att 

använda citat är för att ge en mer verklighetstrogen bild av resultatet vilket också ger analysen 

mer trovärdighet. De längre och mer omfattande citaten ger läsaren möjlighet att få större 

förståelse för vilket sammanhang någonting är skrivet och framställt i. I nästkommande avsnitt 

presenteras en översikt av det empiriska materialet för att få en överskådlig bild av materialets 

innehåll. 
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10.1 Presentation av studiens empiriska material 

I tabellen nedan presenteras det empiriska material som legat till grund för studiens resultat och 

analys. Tabellen utgörs av fyra rubriker: Nr, Kvinnans trovärdighet, Domen samt Förslag till 

påföljd. Nr innebär det nummer vi har gett domen för att enklare kunna referera och skriva om 

den utan att avslöja personuppgifter. Kvinnans trovärdighet utgör huruvida tingsrätten anser att 

kvinnan är trovärdig. Domen utgör en kort sammanfattning om domens innehåll. Förslag till 

påföljd avser tingsrättens bedömning av påföljd för brottet.  

 

Tabell 2. Översikt över det empiriska materialet. 

 
 

Vi har således valt att presentera det empiriska materialet utifrån dessa fyra rubriker för att leda 

läsaren in i materialet men också ge läsaren en tydlig bild av det empiriska materialet. En 

översikt av kvinnornas trovärdighet är nödvändig eftersom tingsrättens upplevelse av 
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kvinnornas trovärdighet spelar en central roll för studien. Vidare är en översikt av domarnas 

förslag till påföljd relevant för att ge läsaren en fullständig bild av materialet samt ge en bild av 

i vilken grad tingsrätten bedömer gärningarna. 

 

10.2 Tingsrättens upplevelse av kvinnans trovärdighet 

I de 12 domar som utgör studiens empiriska material upplevs kvinnan trovärdig i tio domar. I 

de två resterande domarna upplevs kvinnan som ej trovärdig samt som delvis trovärdig. I de två 

domar där kvinnan inte anses fullt trovärdig är det tydligt att tillförlitligheten till kvinnan är 

avgörande för tingsrättens bedömning av brottet såväl som dess påföljd. Bedömningen av 

trovärdighet kan relateras till Christie (2001, s. 47) som menar att en person som utsatts för 

brott måste uppnå legitim status som brottsoffer för att uppfattas som trovärdig och tillförlitlig. 

Om personen uppnår legitim status som brottsoffer har denna lättare att få stöd samt hjälp av 

samhället. Både Burman (2010, s. 178) och Ekström (2012, s. 65) gör gällande att det finns 

föreställningar om hur kvinnan som utsatts för våld ska bete sig eller vara för att upplevas som 

trovärdig av rättsväsendet. Det är viktigt att identifiera dessa föreställningar för att undvika att 

rättsväsendet, som ska vara objektiv i sin bedömning, påverkas av omgivningens föreställningar 

och normer, menar Burman (2010, s. 184). I flera domar som undersökts framgår det tydligt 

hur trovärdigheten hos kvinnan ligger till grund för brottets påföljd samt omfattning. I citatet 

nedan illustreras det. 

 

Inledningsvis kan konstateras att (kvinnan) berättat på ett konsekvent och detaljerat 

sätt som bär det självupplevdas prägel. Det har inte framkommit att (kvinnan) haft 

någon orsak till att felaktigt beskylla (mannen) för brott. Hon har vidare allteftersom 

händelserna inträffat berättat om dessa för bekanta. I stora delar har vidare vad hon 

uppgett också fått stöd av vad (mannen) själv berättat. Tingsrätten gör därför 

bedömningen att (kvinnan) gjort ett trovärdigt intryck […] tingsrätten lägger därför 

(kvinnans) lämnade uppgifter till grund för bedömningen. Gärningsbeskrivningen 

befinns till följd av detta styrkt (Dom 9). 

 

Citatet synliggör att tingsrätten lägger stor vikt vid kvinnans trovärdighet vid bedömningen. I 

dom 7 och 11 där kvinnan inte upplevs trovärdig kommer det också till uttryck i tingsrättens 

bedömning av brottet samt dess påföljd. Citatet nedan visar hur en bristande trovärdighet ligger 

till grund för tingsrättens bedömning. 

 
Tingsrätten konstaterar att hon haft svårt att lämna klara och sammanhängande 

berättelser om vad som ska ha hänt vid de olika tillfällen som åtalet avser och hon har 
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även haft svårt att hålla isär händelserna och precisera vad som ska ha hänt vid vilket 

tillfälle. Tingsrätten bedömer därför att de uppgifter hon lämnat inte kan anses vara 

helt tillförlitliga […] tingsrätten bedömer alltså sammantaget att (kvinnan) inte 

framstår som helt trovärdig och att tillförlitligheten av de uppgifter hon lämnat kan 

ifrågasättas. För att (mannen), mot sitt nekande, ska kunna dömas för de åtalade 

gärningarna krävs det därför att (kvinnans) uppgifter har ett mycket starkt stöd av den 

övriga utredningen i målet […] eftersom tingsrätten bedömer att ingen av de 

gärningar, som åklagaren hävdat tillsammans utgör en grov kvinnofridskränkning, är 

styrkta ska åtalet för grov kvinnofridskränkning ogillas (Dom 7).  

 
Citatet visar att brist på trovärdighet är en stor anledning till att åtalet ogillas. I dom 7 ansåg 

tingsrätten att trovärdigheten var så svag att mannen friades. Det kan tolkas utifrån Christies 

(2001) begrepp idealt brottsoffer, kvinnan i dom 7 uppfyller inte status som legitimt brottsoffer. 

Krav 5 uppfylls inte, att förövaren är okänd samt inte har någon relation till offret. Inte heller 

krav 6 uppfylls, offret ska kunna föra sin egen talan för att kräva sin offeridentitet. Krav 6 

uppfylls inte eftersom kvinna lämnar en osammanhängande berättelse och framstår därför inte 

som trovärdig. Tillförlitligheten till hennes uppgifter kan då ifrågasättas. Det överensstämmer 

med det Ekström (2012, ss. 59–60) beskriver gällande att det går att utskilja flera tendenser 

kring beskrivningen av den våldsutsatta kvinnan i statliga dokument. En tendens är den 

våldsutsatta kvinnan som idealt brottsoffer. Det ideala brottsoffret är en kvinna som befinner 

sig i beroendeställning till mannen. Kvinnan saknar självförtroende samt förmåga att bryta 

relationen. Ekström menar vidare att det är problematiskt att det finns föreställningar om hur 

kvinnan som utsatts för våld ska agera samt bete sig för att uppnå trovärdighet. Även Lindgren, 

Renck och Diesen (2012, s. 167) lyfter att det finns skillnader i de straffrättsliga åtgärderna om 

kvinnan upplevs vilja väcka åtal eller inte. Att visa vilja att väcka åtal kan ses som Christies 

(2001) sjätte krav för att uppfattas som idealt brottsoffer, offret ska kunna föra sin egen talan 

för att kräva sin offeridentitet. Kvinnan ska kunna föra sin talan inför tingsrätten samt kunna 

lämna tillförlitliga uppgifter så tingsrätten kan besluta om straffrättsliga åtgärder. Lindgren, 

Renck och Diesen (2012, s. 172) menar vidare att det är avgörande för rättsväsendets 

tillförlitlighet att tolka den bristande viljan eller deltagandet. I dom 11 där kvinnan bedöms som 

delvis trovärdig blir den bristande viljan tydlig. Citatet nedan synliggör tingsrättens upplevelse 

av kvinnans trovärdighet. 

 

(Kvinnan) har på ett sätt som framstår som självupplevt berättat om de olika händelser 

som omfattas av åklagarens gärningspåstående. Hennes berättelse innehåller inga 
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svårförklarliga moment, är tämligen klar och är inte i avsaknad av detaljer. I vissa 

avseenden är emellertid hennes beskrivning av de olika gärningarna inte särskilt 

detaljerad och den är i något fall förenad med tvekan. Hon har vidare lämnat en 

berättelse som i flera avseenden, vilka redogörs för närmare nedan, skiljer sig från vad 

hon tidigare uppgett i polisförhör och har uppgett att det beror på att hon aldrig sagt 

det som polisen antecknat. Det nu sagda gör att (kvinnans) uppgifter måste bedömas 

med ett visst mått av försiktighet och ställer krav på förekomst av stödbevisning (Dom 

11). 

 

I citatet går det att utläsa att kvinnan har ändrat sin berättelse. Hon har även visat tvekan i sin 

redogörelse och hon har inte beskrivit gärningarna detaljerat. I dom 11 kan det antas att kvinnan 

känner rädsla att berätta om de olika händelserna som ägt rum. Hon svarar flera gånger att hon 

inte minns på tingsrättens frågor om händelseförloppet samt tar tillbaka uppgifter hon lämnat 

under polisförhör. Överfört till Lindgren, Renck och Diesens (2012, s. 172) tankar om att 

rättsväsendet måste tolka den bristande viljan eller deltagandet bör tingsrätten i dom 11 tolka 

kvinnans bristande beskrivning. Kvinnans osäkerhet kan ha sin grund i något annat än att hon 

inte enbart kan avfärdas som icke trovärdig. Det är möjligt att kvinnan känner sig hotad och är 

rädd för vad som kan hända om hon berättar sanningen. När kvinnan som utsatts för våld visar 

tendens att ändra sin historia eller undanhålla uppgifter har tingsrätten ett stort ansvar att tolka 

samt se bakomliggande orsaker. I ljuset av Bui (2001, ss. 70–71) som menar att kvinnans vilja 

att driva rättsprocessen fram till åtal kan bero på flera faktorer, bland annat ekonomiska-, 

känslomässiga- och sociala faktorer. För kvinnan är det i flera fall svårt att gå miste om någon 

av dessa faktorer och kan därför upplevas som icke bidragande till rättsprocessen. Exempelvis 

kan konsekvenserna att vittna för en kvinna som utsatts för våld vara att hon går miste om 

familjemedlemmar eller ekonomiska resurser. Således är det av betydelse att tingsrätten 

synliggör såväl som reflekterar över tillbakadragande beteenden hos kvinnan som utsatts för 

våld. 

 

En annan omständighet för tingsrättens uppfattning om kvinnans trovärdighet är kvinnans 

tillstånd vid händelsen då brottet har begåtts. Även det kan relateras till Christie (2001). Enligt 

honom ska offret syssla med legitima handlingar (krav 2) för att uppnå status som idealt 

brottsoffer. I följande citat visas tingsrättens framställan av kvinnans tillstånd vid olika 

händelser. 

 
• Hon vet inte säkert om de hade druckit alkohol, men det är inte omöjligt (Dom 5). 



 

 32 

 

• Hon drack alldeles för mycket alkohol det senaste halvåret och det gjorde (mannen) 

med. Alkohol gör henne lugn och hon blir inte aggressiv. När det var som mest drack 

hon 1,5–2 liter vin per dygn (Dom 2). 

 

• De har båda druckit mycket alkohol (Dom 10). 

 

• Hon drack inte då någon alkohol då hon skulle köra bil hem (Dom 9). 

 

• (Kvinnan) har berättat att både hon och (mannen) hade druckit alkohol vid tillfället 

(Dom 7). 

 

• Hon hade också druckit under kvällen, men var inte lika full som han (Dom 3). 

 

Citaten synliggör att tingsrätten lägger stor betydelse vid kvinnans tillstånd vid åberopade 

händelser. Vid genomläsning av det empiriska materialet fann vi att i samtliga domar 

redogjordes det för kvinnas tillstånd, ofta handlade det om kvinnan var påverkad av droger eller 

alkohol. Både Christie (2001, s. 47) och Sarnecki (2015, s. 57) lyfter att om kvinnan sysslar 

med icke legitima handlingar, i detta fall droger eller alkohol, har hon svårt att uppnå status 

som idealt brottsoffer. Kvinnan kan då få svårt att få hjälp samt stöd av samhället då hennes 

trovärdighet är låg. I de domar kvinnan medgett att hon varit påverkad av alkohol eller droger 

går det även att utläsa att tingsrätten bedömer henne som mindre trovärdig. Citatet nedan 

illustrerar det. 

 
(Kvinnan) har berättat att både hon och (mannen) hade druckit alkohol vid tillfället 

[…] med beaktande av vad tingsrätten inledningsvis kommit fram till vad gäller 

(kvinnans) trovärdighet och tillförlitlighet bedömer tingsrätten att åklagarens 

bevisning inte är så stark att (mannens) invändning om nödvärn är motbevisad. Den 

misshandel som omfattas av punkt a ska därför ogillas (Dom 7). 

 

I citatet går det att utläsa att tingsrätten inte anser kvinnan som tillförlitlig. I denna dom var det 

även fler faktorer som spelade in angående kvinnans trovärdighet men det går trots det att utläsa 

att alkoholpåverkan är en av faktorerna. Kvinnan upplevs därmed inte trovärdig eftersom hon 

sysslar med icke legitima handlingar som kan påverka hennes sinnestillstånd och minne under 

aktuell händelse. 
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10.3 Händelseförloppet utifrån kvinnans perspektiv 

Det andra framträdande temat i de studerade domarna är hur kvinnan som utsatts för våld 

beskriver händelseförloppet kring olika våldshändelser. I domarna beskrivs händelseförloppet 

på olika sätt vilket också tingsrätten reagerar på. Det kan relateras till Baratas (2007, ss. 210–

211) resonemang att det inte går att anta att kvinnan som utsatts för våld ska agera på ett 

förutbestämt sätt. Vidare gör han gällande att det är viktigt för rättsväsendet att förstå det 

eftersom negativa föreställningar annars kan få fäste. Vid genomläsningen av domarna 

upptäcktes att vissa händelseförlopp utifrån kvinnornas perspektiv ansågs som ”norm” vid våld 

i nära relation och därmed inte bemötes med ifrågasättande frågor. I andra domar där 

händelseförloppets skildring skilde sig från ”normen” reagerade tingsrätten mer kritiskt och 

ifrågasättande. I citatet nedan framgår hur en kvinna beskriver ett händelseförlopp samt 

tingsrättens reaktion på beskrivningen. 

 
Hon gick till systembolaget stal en flaska ”Jäger” och åkte fast. Hon fick sitta i 

fyllecell i cirka två timmar. I samband med det gjorde hon anmälan om misshandel 

natten innan. Det som hände natten innan var att hon var på golvet och (mannen) 

släpade henne i morgonrocken över golvet, ett par meter. Hon tänkte ”nu sliter han 

sönder min morgonrock”. På något vis hamnade hon på sängen (mannen) vred om 

hennes arm bakom hennes rygg. Hon kände även hans hand över hennes strupe och 

att han tryckte till. Hon tänkte ”det är mitt sista andetag”. Sedan är hon osäker på om 

(mannen) slängde ned henne på golvet eller sparkade ned henne. Det kändes som en 

spark mot skinkan. Det gjorde jätteont. Det gjorde ont som 10 av 10 när han vred om 

armen på ryggen. Hon hade ont i armen och käkpartiet efter händelsen. På grund av 

alkoholen minns hon inte vad som hände därefter […] Genom (Kvinnans) uppgifter, 

men även framförallt vad (vittne) uppgett och åberopade sms-meddelanden jämte 

fotografi, är utrett att (mannen) släpat henne i morgonrocken för att därefter slänga 

ner henne på sängen, varvid han vridit om hennes arm på sätt åklagaren gjort gällande 

vilket fått angivna följder. Därefter har (mannen) tagit tag om (kvinnans) hals och 

tryckt till med angivna effekter som följd. Vad sedan gäller det därefter påstådda 

händelseförloppet vinner det inte sådant stöd av (kvinnans) uppgifter eller 

stödbevisningen att det kan ligga till grund för en fällande dom i denna del (Dom 2). 

 

Citatet visar att kvinnans beskrivning av händelsen inte kan ligga till grund för en fällande dom 

enligt tingsrätten. Det framgår att kvinnan stulit alkohol samt suttit i fyllecell. Kvinnan har 

därmed sysslat med icke legitima handlingar, vilket är krav 2 enligt Christies (2001) begrepp 

idealt brottsoffer. Vidare visas ett citat av en beskrivning av ett annat händelseförlopp samt 

tingsrättens reaktion på den. 
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Hon är osäker på vad som hände därefter men hon minns att (vittne) till slut stod i 

hallen. Hon vet inte hur de kom ut i köket men hon minns att hon gav (vittne) juice ur 

en mugg. Sedan tryckte (mannen) in henne mot en vägg. (Mannen) plockade fram en 

telefon samt en kökskniv, som han hotade henne med genom att sätta den mot hennes 

hals och i sidan vid revbenen. (Mannen) höll även den spetsiga sidan av kniven mot 

hennes nacke och sade samtidigt att, om hon inte erkände, skulle han döda henne. 

(Mannen) hotade även med att han, efter att han dödat henne, skulle döda (vittne), 

skjuta hunden och sedan sig själv […] Vittnenas uppgifter om (kvinnans) allmänna 

agerande och mående i samband med de åtalade händelserna utgör också ett stöd för 

hennes uppgifter. (Kvinnan) har tillstått att även hon stundtals nyttjade droger men att 

hon inte var påverkad vid de åtalade händelserna. Inte heller detta förhållande ger 

bärande anledning att ifrågasätta (kvinnans) uppgifter (Dom 1). 

 

Citatet visar att kvinnans beskrivning av händelseförloppet anses så trovärdigt att det kan ligga 

till grund för en fällande dom. Jämfört med citatet innan skiljer kvinnornas beskrivningar inte 

sig så mycket. Båda beskrivningarna är detaljerade och tydliga, trots likheterna reagerar 

tingsrätten ändå olika. De delade reaktionerna skulle kunna grunda sig i att i det första citatet 

beskrivs kvinnan som alkoholpåverkad, vilket inte är fallet är i det andra citatet. Alltså har 

kvinnan i det andra citatet inte sysslat med icke legitima handlingar under de åtalade 

händelserna. Det kan bidra till att tingsrätten upplever kvinnans beskrivning av 

händelseförloppet som mer tillförlitligt. 

 

Vidare går det att utläsa i materialet att det finns skillnader med hur kvinnan beskriver 

händelseförloppets konsekvenser. I vissa domar upplevs det att kvinnan vill förminska 

händelsen medan i andra domar upplevs tvärtom. Hur tingsrätten ser eller bedömer dessa 

skillnader har inte gått att utläsa men vi anser att det ändå är så pass intressant att vi väljer att 

belysa det. Citatet nedan synliggör en beskrivning av ett händelseförlopp som upplevs 

förminskat av kvinnan. 

 
(Kvinnan) har sammanfattningsvis berättat att hon och (Mannen) bråkade, att han tog 

ett struptag med en hand runt hennes hals och att hon inte minns om det gjorde ont. 

På fråga från åklagaren om uppgiften hon lämnat i polisförhör stämmer, att det inte 

blev något märke men att det gjorde ont, har hon uppgett att det stämmer (Dom 11). 

 

I citatet går det att utläsa att kvinnan inte minns om det gjorde ont. Hon har även redogjort i 

polisförhör om skador hon fått men väljer således att inte redogöra för dem i 
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tingsrättsförhandlingen. Nästkommande citat illustrerar att kvinnan snarare upplevs göra 

tvärtom. 

 
(Kvinnan) har berättat att (mannen) blev förbannad den aktuella fredagen på grund av 

att hon tänkte åka till stan och träffa kompisar. Hon och (bekant 1) hade pratat om att 

gå på bio. (Mannen) slog henne rätt över munnen och hon fick ett sår. Hon är osäker 

på om han slog med öppen hand eller med knuten näve. Hon ringde till (bekant 2) och 

tog en taxi från hemmet, som han betalade. Hon tror att hon berättade för honom vad 

som hade hänt. Hennes tröja blev blodig. Hon lade den i tvättkorgen och tvättade den 

när hon kom hem på måndagen tre dagar senare. Varken (bekant 1) eller (bekant 2) 

har bekräftat (kvinnans) uppgifter. (bekant 1) har uppgett att de aldrig planerat att gå 

på bio (Dom 7). 

 

Citaten beskriver skillnader på hur händelseförloppets konsekvenser beskrivs av kvinnorna. Vid 

genomläsningen av materialet har det i vissa domar varit tydligt att kvinnan vill skydda mannen 

genom att förminska händelsen. Påståenden som ” det gjorde inte så ont” eller ”minns inte om 

det gjorde ont” har återkommit flera gånger. Vilka orsaker eller konsekvenser det får har inte 

kunnat utläsas genom att enbart studera domarna. Vi har ändå uppmärksammat detta tema och 

vill därför belysa den trots att vi inte kommer gå in djupare på den. 

 

10.4 Tingsrättens överväganden vid bedömning av brottsrubriceringen grov 

kvinnofridskränkning 

Ett tredje tema som uppmärksammats är tingsrättens överväganden vid bedömning av vilken 

brottsrubricering brottet ska få. För studien har det varit av intresse att se samt analysera 

tingsrättens bedömning och argument om varför brottet ska rubriceras som grov 

kvinnofridskränkning. Det eftersom det enbart är i denna del av domarna där tingsrättens 

bedömning samt åsikter blir synliga. Vad som anses speciellt med lagen om grov 

kvinnofridskränkning är att de systematiska gärningar som ett brottsoffer utsatts för ska 

bedömas utifrån ett helhetsperspektiv (SOU 1995:60). För att ett mål ska dömas till grov 

kvinnofridskränkning beskrivs bland annat i dom 12. 

 
Ansvar för grov kvinnofridskränkning förutsätter – förutom att fråga om närstående 

person – att vara och en av gärningar har varit ett led i en upprepad kränkning av 

(kvinnans) integritet och att det varit ägande att allvarligt skada hennes självkänsla. I 

detta finns ett krav på att kränkningarna ska vara flera och ha ett tidsmässigt samband. 

Hur många kränkningar som krävs ska bedömas med utgångspunkt i gärningarnas 
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karaktär. Ju allvarligare de enskilda gärningarna är, desto färre gärningar krävs för att 

kränkningen ska anses upprepad (Dom 12).   

 

Citatet visar bland annat vikten av att de systematiska gärningarna sker i ett tidsmässigt 

samband. Lagen är mycket specifik när det gäller det tidsmässiga sambandet. Förövaren har 

därmed svårare att dömas för brottet grov kvinnofridskränkning och döms i stället lättare för 

misshandel som inte har krav på ett tidsmässigt samband. Citatet nedan visar tingsrättens 

bedömning av det tidsmässiga sambandet.  

 
Tingsrätten har i enlighet med vad som redogjorts för ovan funnit att (mannen) gjort 

sig skyldig till två fall av misshandel av den s.k. normalgraden och ett fall av ringa 

misshandel. Gärningarna är typiskt sett sådana att kunde förväntas att allvarligt skada 

(kvinnans) självkänsla. Emellertid är gärningarna inte av den omfattningen och har 

det tidssambandet att de är att bedöma som grov kvinnofridskränkning, varför 

(mannen) istället ska dömas för vart och ett av brotten (Dom 5).  

 

Citatet beskriver tydligt att alla krav måste vara uppfyllda för att brottet ska kunna rubriceras 

som grov kvinnofridskränkning. Om ett av de krav som måste finnas med saknas så blir 

brottsrubriceringen något annat. Det står i kontrast till lagens syfte som är att fokus inte ska 

vara på enskilda handlingar utan på hela händelseförlopp (SOU 1995:60). Mannen i dom 5 

dömdes istället för grov kvinnofridskränkning till misshandel. Eftersom mannen dömdes för 

misshandel istället för grov kvinnofridskränkning påverkas även straffpåföljden. I lag (BrB SFS 

2013:367, 4 kap. 4a §) går det att utläsa att man högst kan dömas till fängelse i sex år för grov 

kvinnofridskränkning. I lag (BrB SFS 1998:393, 3 kap. 5§) står det att straffskalan för 

misshandel av normalgraden är högst 2 år. Vilket innebär att beroende på om mannen döms för 

misshandel av normalgraden eller grov kvinnofridskränkning är skillnaden av påföljd stor.  

 

Vidare i dom 7, där kvinnan inte anses trovärdig, såg tingsrätten över alla de handlingar mannen 

begått för att se om de tillsammans utgjort grov kvinnofridskränkning eller om 

brottsrubriceringen skulle bli något annat. Citatet nedan visar tingsrättens bedömning. 

 
Vid bedömning om (mannen) ska dömas för grov kvinnofridskränkning har 

Tingsrätten inledningsvis att pröva om han begått brottsliga gärningar bestående av 

misshandel, olaga hot och ofredande som åklagaren påstår tillsammans har utgjort 

grov kvinnofridskränkning (Dom 7). 
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Citatet synliggör en sammanställning av åklagarens åberopade handlingar mannens utfört mot 

kvinnan. I dom 7 bedömer tingsrätten att ingen av de gärningar som åklagaren åberopar 

tillsammans utgör grov kvinnofridskränkning. Tingsrätten bedömer därför att åtalet för grov 

kvinnofridskränkning ska ogillas. Tingsrätten bedömer ändå att mannens handlingar gentemot 

kvinnan är gärningar som utgjort ett led av upprepade kränkningar av kvinnans integritet men 

handlingarna går inte att styrka. När handlingarna inte går att styrka är inte heller kraven för 

grov kvinnofridskränkning uppfyllda. 

 

Som nämnts tidigare under avsnittet ”Framväxten av brottsrubriceringen grov 

kvinnofridskränkning”, innefattar lagen fler brottstyper än tidigare. Förutom brott mot liv samt 

hälsa, mot frihet och frid samt sexualbrott räknas även skadegörelsebrott såväl som överträdelse 

av kontaktförbud till brottsrubriceringen (Prop. 2012/13:108). Citatet nedan illustrerar att 

tingsrätten även lägger vikt vid dessa brottstyper. 

 
Den (datum) dömdes (mannen) av tingsrätten för överträdelse av kontaktförbud till 

fängelse i två månader. Den 29 januari 2014 meddelades ett utvidgat kontaktförbud 

av (tingsrätten) åklagarkammare i förhållande till (kvinnan) (Dom 4). 

 

Utifrån citatet går det att utläsa att tingsrätten även uppfattar och tar i beaktande händelser av 

förhållandevis mindre proportioner. Det är viktigt för att hela händelseförloppet ska kunna 

bedömas. Som tidigare nämnts är det viktigt att kvinnan anses trovärdig för att brottet ska 

rubriceras som grov kvinnofridskränkning. Ytterligare en faktor som stärker att brottet ska få 

rubriceringen grov kvinnofridskränkning är faktorer som stärker kvinnans utsagor. Citatet 

nedan illustrerar det.  

 
(Kvinnans) berättelse stöds när det gäller punkten 1 c av journalanteckningar och 

fotografier. Hennes uppgifter om vad som hänt vid de olika tillfällena stöds dessutom 

av åklagaren åberopade vittnen, främst på så sätt att hon i nära anslutning till de 

påstådda händelserna berättat om dem för vittnena (Dom 3).  

 

Citatet beskriver att bevis som stärker kvinnans berättelse spelar stor roll vid 

tingsrättensbedömning och motivering för brottsrubriceringen. Vad som framkommer i 

tingsrättens domar är att ju fler händelser samt ju grövre brott men även ju mer bevisning desto 

större chans att brottet får brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning. Vidare har det varit 

intressant att läsa tingsrätternas bedömningar gällande vilken brottsrubricering gärningarna ska 
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få. I ljuset av bakgrunden samt framväxten av lagstiftningen om grov kvinnofridskränkning har 

intressanta aspekter synliggjorts. 

 

11. Slutdiskussion 
Studiens har tre viktiga slutsatser. En av studiens viktiga slutsatser är att tingsrätters bedömning 

av den våldsutsatta kvinnans trovärdighet kan förstås utifrån teorin om det ideala brottsoffret. 

Både vår studie såväl som tidigare forskning finner belägg för att det finns diskurser om hur 

kvinnan ska agera eller vara för att uppnå status som legitimt brottsoffer. Trots det vill vi 

synliggöra komplexiteten med begreppet idealt brottsoffer. Begreppet har fått kritik för att vara 

av stereotyp karaktär. Det finns en risk att vi påverkas samt upprätthåller föreställningar om hur 

ett brottsoffer ska vara genom att använda begreppet. För att koppla det till studiens 

frågeställningar framkommer att om kvinnan anses vara ett idealt brottsoffer upplevs hon också 

mer trovärdig. Tingsrätten lägger betydande vikt vid kvinnans trovärdighet vilket har stor 

påverkan på om mannens handlingar slutligen bedöms som grov kvinnofridskränkning eller 

inte. Tidigare forskning visar att uppfyllandet av kraven för att vara idealt brottsoffer är 

problematiskt då kvinnan som utsätts för våld i nära relation omöjligt kan uppnå alla krav. I vår 

studie uppmärksammas att en kvinna som har drog- eller alkoholproblematik har svårare att 

upplevas trovärdig av tingsrätten. Studien visar att det finns anledning att ifrågasätta samt 

problematisera hur kvinnans trovärdighet bedöms i tingsrättsdomar, framförallt en kvinna som 

nyttjat droger eller alkohol. Vår tolkning är att tingsrätter tycks anse att en kvinna som nyttjat 

droger eller alkohol under åberopad händelse inte kan redogöra trovärdigt för 

händelseförloppet. Vi har flera gånger under studien reflekterat över att stor vikt läggs vid 

kvinnans trovärdighet samt att kvinnan måste bevisa sin tillförlitlighet. Föreställningar om hur 

en kvinna ska vara eller bete sig blir tydligt i ljuset av den idealiska kvinnan som blivit utsatt 

för liknande saker men som bedöms som fullt trovärdig. Vi anser att det är problematiskt att en 

kvinna som utsatts för våld måste på ett avgörande sätt redovisa för sin trovärdighet i 

tingsrätten. Trovärdigheten hos kvinnan upplevs i flera fall vara mer avgörande för tingsrätten 

än våldet hon utsatts för. Således tyder studien på att det finns anledning att ifrågasättas varför 

trovärdigheten hos kvinnan som utsatts för våld är så avgörande för tingsrätten.  

 

Studiens andra viktiga slutsats är gällande kvinnans beskrivning av händelseförloppet. I 

tingsrättsdomarna är det kvinnan tillsammans med eventuella vittnen som beskriver 

händelseförloppet. Därefter är det tingsrätten som sammanställer kvinnans samt vittnenas 



 

 39 

utsagor tillsammans med eventuella journalutdrag eller fotografier. Tingsrätten bedömer 

därefter trovärdigheten i kvinnans redogörelse utifrån hur detaljrik samt sammanhängande den 

är. Vi anser med stöd av tidigare forskning att tingsrätten inte tar hänsyn till bakomliggande 

faktorer som kan påverka varför kvinnan har svårt eller inte vill lämna klara och 

sammanhängande redogörelser. Bakomliggande faktorer som kan påverka kvinnans 

redogörelse kan bland annat vara rädsla för mannen alternativt oro för den utsatta ekonomiska 

situationen hon kan hamna i om hon berättar. Vi anser att det är problematiskt att kvinnan som 

utsatts för våld inte vill berätta, därför är det viktigt för tingsrätten att tyda dessa tendenser för 

att på så sätt få fler kvinnor att anmäla och därmed minska våldet. Studien visar följaktligen att 

det finns anledning att ifrågasätta tingsrättens arbete med kvinnor som inte vågar berätta.  

 

Den tredje och sista viktiga slutsatsen gäller tingsrättens överväganden vid bedömning av 

brottsrubriceringen. Tingsrättens bedömning samt argument bakom brottsrubriceringen grov 

kvinnofridskränkning ska bygga på om mannens handlingar är gärningar som utgjort ett led av 

upprepade kränkningar av kvinnans integritet. I studien har det uppmärksammats att det enbart 

är i tingsrättens bedömning om brottsrubriceringen som tingsrättens åsikter samt argument blir 

synliga. I vissa fall upplever vi att tingsrätten snarare dömer mannen till misshandel än för grov 

kvinnofridskränkning. Även i denna aspekt spelar kvinnans trovärdighet en central roll. Trots 

att det är upprepade kränkningar kan tingsrätten bedöma att gärningarna ska rubriceras som 

något annat än kvinnofridskränkning om kvinnan inte upplevs fullt trovärdig. Under studien 

har vi flera gånger funderat över om lagstiftningen gällande grov kvinnofridskränkning har 

använts och fått den inverkan som den var skapad för. I flera fall som vi anser är uppenbara 

kvinnofridskränkningar dömer tingsrätten till misshandel eller olaga hot. En aspekt som många 

gånger bidrog till att brottet inte rubricerades som kvinnofridskränkning var avsaknaden av 

tidssamband. Vilket innebär att det gått för lång tid mellan de åberopade händelserna. Vi anser 

att det är problematiskt då flera kvinnor kanske inte anmäler direkt vid första tillfället av våld. 

Således tyder studien på att det finns anledning att ifrågasätta samt utvärdera hur lagstiftningen 

fungerar och används i praktiken jämfört med hur den var tänkt att nyttjas. 

 

Sammanfattningsvis visar studiens tre viktigaste slutsatser att det finns anledning att ifrågasätta: 

tingsrättens bedömning av den våldsutsatta kvinnans trovärdighet, tingsrättens arbete med 

kvinnan som inte vågar berätta om händelseförloppet samt hur lagstiftningen om 

kvinnofridskränkning används i praktiken kopplat till hur den var tänkt att användas. Dessa tre 

slutsatser kan följaktligen monteras ner i en övergripande: Studiens absolut viktigaste slutsats 
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är således att i den svenska rättsliga kontexten går det att utläsa föreställningar hur kvinnan som 

utsatts för våld bör vara eller bete sig. Avslutningsvis har studien belyst kvinnan i brottsmål 

gällande grov kvinnofridskränkning utifrån ett social konstruktivistiskt perspektiv med hjälp av 

kritisk diskursanalys. Det är tydligt i brottsmål gällande våld i nära relationer att det läggs stor 

vikt vid offrets trovärdighet. I ljuset av det anser vi att en studie som jämför trovärdigheten hos 

brottsoffer för andra brottsrubriceringar med grov kvinnofridskränkning är ett förslag för vidare 

forskning. Ytterligare ett område som vi anser intressant att forska om är bakomliggande 

orsaker av att kvinnan som utsatts för våld förminskar händelseförloppet samt konsekvenser av 

det.  
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