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Fearful, Subdued and with a Touch of Resistance? 

 

A Qualitative Study of the Constructions of the Plaintiff and Defendant in Court 

cases regarding Domestic Violence 

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine constructions within the Swedish legal system 

of the plaintiff and the defendant in court cases involving domestic violence. Nils 

Christies theory of the ideal victim in addition with Strobls criterions was used as 

theoretical framework. The methodological approach of this study belongs to the critical 

linguistics. The analysis contained both freeing sentences and convictions during 2016 

in Gothenburg's District Court. The result revealed that different types of constructions 

were present in the material, both regarding the plaintiff and the defendant. It is our 

belief that in the convicted cases the woman is being described as more fearful and 

subdued. The cases where the defendant was found guilty contained more vivid 

descriptions of the violence and the women’s fear. We could see that the plaintiffs 

response to the violence seemed to be of great importance. The less resistance the better. 

The analysis also revealed signs of variation in the court´s ruling between similar cases. 

This with regard to what extent the woman cooperated during the legal process. 
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Sammanfattning 

Den här studien hade som syfte att undersöka tingsrättens olika framställningar av 

målsägande och åtalade under rättsprocesser rörande grov kvinnofridskränkning. Som 

teoretisk ram användes Christies teori om det ideala offret, tillsammans med Strobls 

tilläggskriterier. Friande och fällande domar från Göteborgs tingsrätt från år 2016, 

rörande grov kvinnofridskränkning, analyserades med hjälp av kritisk lingvistik. 

Resultatet visade att det förekom olika konstruktioner av både målsägande och åtalad i 

materialet. I de fällande domarna framställdes målsäganden som betydligt mer rädd och 

kuvad i jämförelse med i de friande domarna. Rädslan hos målsäganden beskrevs 

överlag i ett mer målande språk i de fällande domarna. Målsägandens respons på våldet 

verkade också vara av vikt. Det framkom även stor variation i hur tingsrätten dömde i 

de fall där kvinnans medverkan under rättsprocessen inte var klanderfri. Med 

utgångspunkt i detta så kan rättssäkerheten ifrågasättas vid rättsfall rörande grov 

kvinnofridskränkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Grov kvinnofridskränkning, ideala offer i rättsprocessen, konstruktioner i 

rättssystemet, mäns våld mot kvinnor, rättssäkerhet. 
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Jessica önskar särskilt tacka sin man för allt stöd och all förståelse under 

arbetsprocessen. Tack för all marktjänst, alla kramar och allt pepp! Ytterligare ett stort 

tack till Charlotte för alla de oändliga timmarna i telefon och för allt tålamod då jag inte 

ens kunnat bygga de enklaste meningar! Tack!  

 

Charlotte vill tacka sin familj för att de orkat leva med henne även under tiden då det 

här arbetet skrevs. Ett stort tack också till Jessica för att du stått ut med alla mina 
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1. Inledning 

Är alla lika inför lagen när det kommer till synen på kvinnan som brottsoffer vid brott 

gällande grov kvinnofridskränkning? Den här studien kommer att undersöka om det finns 

föreställningar inom rättsväsendet som påverkar synen på brottsoffret vid den här typen av 

brott. Kommer vissa kvinnor att ses som mer idealiska offer än andra ur rättsväsendets 

perspektiv? 

 

1998 kom lagen om grov kvinnofridskränkning (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2000, s. 7). 

Lagen i praktiken innebar att rättssystemet fick en möjlighet att behandla enskilda brottsliga 

gärningar som en samlad brottsenhet. Målet med gärningarna ska ha varit att skada den 

utsattas självkänsla och integritet (Polisen, 2016). Möjligheten att slå ihop de enskilda 

gärningarna medförde även att strängare straff kan utmätas, jämfört med innan då varje 

gärning bedömdes för sig (Brå, 2000, s. 7). 

 

Mäns våld mot kvinnor har under en period av några få decennier ändrat karaktär från ett 

privat problem som endast rör de som ingår i familjen, till att bli klassat som ett 

folkhälsoproblem av World Health Organization [WHO] (Socialstyrelsen 2016, s. 15). För att 

förstå lagen om grov kvinnofridskränkning är det viktigt att ha en grundläggande förståelse 

för några av de processer som äger rum vid våld i nära relation. Man bör ha i åtanke att våld 

inte endast utövas genom fysiska handlingar som slag eller sparkar. Våldet innefattar även 

psykisk och verbalt våld, sexuellt våld, skadegörelse, stalking och försummelse 

(Socialstyrelsen, 2016, s. 17).  

 

Vi anser att den här formen av våld skiljer sig på fler punkter från exempelvis överfallsvåld. 

Kvinnor som utsätts för våld i nära relation riskerar att i högre omfattning utsättas för 

upprepat våld. Regeringens proposition (2006/07:38, s. 9) ligger till grund för socialtjänstens 

arbete när det gäller att ge stöd till kvinnor som utsätts för våld. I propositionen beskrivs mäns 

våld mot kvinnor i nära relation på följande vis: 
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Mäns våld mot närstående kvinnor är ofta systematiskt och kontinuerligt. Våldet kan under 

lång tid vara ett återkommande inslag i relationen. Kvinnorna försätts i en beroendeställning av 

männen som också ofta intensifierar våldet då kvinnan försöker att lämna mannen. Kvinnan 

kan också ha svårt att ta sig ur relationen på egen hand, särskilt om det finns barn i familjen.  

(Prop. 2006/07:38, s. 9). 

Konsekvenserna av våld i nära relation beskrivs vidare ofta resultera i långtgående problem. 

Kvinnorna kan få problem med bostadssituation och ekonomi samt drabbas av 

sjukskrivningar (Prop. 2006/07:38, s. 9). Ytterligare en försvårande aspekt för offer till våld i 

nära relation är att offren sällan kan söka stöd och tröst hos trygga individer i sin familj 

och/eller närmaste krets. Kvinnan har ofta blivit socialt isolerad till följd av mannens kontroll 

över henne. Isoleringen kan kvarstå även efter att en kvinna lämnat det våldsamma 

förhållandet, inte minst i de fall då kvinnan har en önskan om en fortsatt relation med mannen 

i framtiden (Rikspolisstyrelsen, 2010, s. 40). 

 

Vi kan konstatera att den utsatta kvinnan inte har möjlighet att komma ifrån sin förövare på 

samma sätt som vid en misshandel på allmän plats av en okänd förövare. Istället krävs det att 

kvinnan fortlöpande förhåller sig till sin förövare. Dessutom drabbas alltså 

kvinnorna av sociala och ekonomiska problem som konsekvens av våldet. Mot bakgrund av 

detta anser vi som författat den här uppsatsen, att det är nödvändigt att studier gällande hur 

dessa brottsoffer hanteras och bemöts i vårt rättssamhälle genomförs löpande. Vad har vi för 

föreställningar om dessa kvinnor och hur förväntar vi oss att ett “sant offer” till grov 

kvinnofridskränkning ska uppträda?  

 

Margareta Hydén (2001, s. 93) har studerat kvinnors motstånd mot männen som utsatt 

kvinnorna för olika former av våld. Hon menar att fokus för forskningen gällande våld i nära 

relation oftast hamnar på mannen. Man studerar våldet som mannen utövar och vilka 

konsekvenser detta får för den utsatta kvinnan. Man studerar mannens motiv till sitt beteende 

och var “hans onda handlingar” kommer ifrån. Sällan studeras den mångfald av motstånd som 

kvinnorna bjuder (ibid). Hydén (2001, s. 93), precis som författarna av den här studien, menar 

att den utsatta kvinnan i de allra flesta fall ses, och konstrueras, som passiv och underordnad. 

Mannen framställs som den aggressiva och aktiva.  
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Vi som författare vill dock redan här uppmärksamma läsaren på det som Andersson & 

Lundberg (2001, s. 67) belyser gällande informationen om mäns våld mot kvinnor. Våldet och 

dess effekter kan se olika ut beroende på vem som står bakom informationen (ibid). Från 

kvinnojoursaktiva förmedlas ofta en bild av den slagna medelklasskvinnan med svensk 

bakgrund som maktlös mottagare av mannens våld. Hon kan vara vem som helst av oss. Hon 

är här ett rent offer utan något som helst ansvar för det våld hon utsätts för (ibid, s. 68f).  

 

En vanlig syn på den misshandlade kvinnan och den våldsanvändande mannen är den så 

kallade “beroendehypotesen” (Andersson & Lundberg, 2001, s. 74ff). Grunderna för vem den 

misshandlade kvinnan är och hur hennes problem ska lösas påminner i stor grad om 

behandlingsprogram framtagna för alkoholister, som AA och Minnesotamodellen. Kvinnan 

framställs som en individ som är hjälplös inför sin förövare i likhet med alkoholistens 

hjälplöshet inför spriten. Den enda lösningen är absolut avhållsamhet från det man är 

beroende av. I den här framställningen av kvinnan liknas problematiken vid ett tillstånd, som 

går att fastställa på liknande sätt som en medicinsk diagnos. Definieras problemet som en 

diagnos, så finns oftast också någon form av behandling för att bryta “sjukdomsförloppet”. 

Botemedlet här blir total avhållsamhet för det som gör kvinnan “sjuk” (ibid).   

  

Vi kan även se att det finns andra perspektiv än det från kvinnojoursaktiva när det kommer till 

framställningen av våldsutsatta kvinnor (Andersson & Lundberg 2001, s. 67f; Ekström 2012, 

s. 57, 59). Inget av dessa synes dock ha fått lika stor spridning och erkännande. Flertalet 

perspektiv som vi har kunnat urskilja kommer att tas upp i avsnittet som berör tidigare 

forskning samt övrig litteratur. 

 

Uppsatsen kommer att röra sig inom kriminologi, juridik och viktimologi. Vi som genomfört 

studien är studenter i kriminologi och har begränsade kunskaper inom det juridiska fältet. Det 

finns dock en form av korrelation mellan kriminologin och juridiken (Lundberg et al., 2011, s. 

510). Juridiken skapar områden för vad som är brottsligt och kriminaliserat vilket är ett av 

kriminologins forskningsområden. I motsatt riktning så påverkar kriminologin 

kriminalpolitiken, som i sin tur påverkar juridiken (ibid).  

 

När vi inledde arbetet med studien, genom att läsa domar från Göteborgs tingsrätt, så insåg vi 

ganska snabbt att det sällan överhuvudtaget beskrevs att kvinnan bjudit motstånd till sin 

förövare. I de fall kvinnan slagit tillbaka eller verbalt kränkt mannen, så beskrivs det i flera 
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fall mer som en provokation. På så vis lyfts en del av mannens ansvar över på kvinnan. Vi 

ville därför undersöka om det är så att det finns en föreställning om hur ett kvinnligt offer för 

våld i nära relation är och bör vara. Vad händer om hon inte passar in i den eventuella mallen 

av det ideala offret? Kommer hennes berättelse av våld och kränkningar att värderas 

annorlunda jämfört med ett idealt offers berättelse? Skulle det kunna vara så att ett icke-idealt 

offer har svårare att uppnå brottsofferstatus, och i förlängningen då även får svårigheter att få 

sin förövare dömd för de brott hon utsatts för? 

I de fall den utsatta kvinnan inte agerat inom de föreställningar som finns om hennes person 

och beteende så kan hon få svårt att ses som ett rent brottsoffer (Hydén, 2001, s. 93). Vi 

kommer att presentera resultat från tidigare forskning och övrig litteratur som på olika vis 

belyser dessa frågor.  

 

För att ta hjälp av en teoretisk ram använder vi oss av Nils Christies (1986, s. 19) teori1 om 

det idealiska offret, med två tillägg till teorin av Strobl (2004, s. 298), samt Fowlers modell 

för analys av beskrivningar av skeenden (Boréus & Bergström, 2005, s. 283). Genom att 

analysera hur tingsrätten beskriver händelserna angående 14 kvinnofridsärenden, och hur 

domsluten motiveras, så vill vi se om vi kan identifiera tendenser till att kvinnor behöver ses 

som passiva och underordnade för att nå full brottsofferstatus i rättssalen. Då synen på offret 

och förövaren är beroende av varandra i vår valda teori så kommer vi även att analysera 

domsluten utifrån föreställningen och framställningen av gärningsmannen. 

 

År 2010 genomförde Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) en 

utvärdering av hur den då förhållandevis nya lagen om grov kvinnofridskränkning 

praktiserats. Utvärderingen gällde för de första tio åren som lagen då funnits. I rapporten Grov 

kvinnofridskränkning- Vad vet vi efter 10 år? anser organisationen att lagen visat sig vara mer 

tandlös än vad man hoppats på vid dess införande (Roks, 2010, s. 30)2. 

 

 

 

 

                                                 
1 Christies (1986) modell/koncept rörande det idealiska/ideala offret kommer genomgående att kallas teori i den 

här uppsatsen. Vi som författare är medvetna om att det råder olika uppfattningar angående huruvida Christies 

idealiska offer kan anses vara en fullvärdig teori. Vi har dock valt att använda Christies (1986) idealiska offer 

som en teori i uppsatsen och kommer därför också att benämna den som det. 

 
2 För vetskap är Roks en intresseorganisation som arbetar för kvinnorättsfrågor vilket kan påverka deras 

infallsvinkel på problematiken. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är således att undersöka i vilken omfattning det går att urskilja 

föreställningar om ideala/icke-ideala offer samt förövare i domslut från friande respektive 

fällande domar rörande grov kvinnofridskränkning. 

 

Frågeställningarna är följande: 

 

• Vilka föreställningar om det idealiska/icke idealiska offret, samt idealiska/icke idealiska 

förövaren, går att upptäcka i materialet bestående av friande respektive fällande 

tingsrättsdomar rörande grov kvinnofridskränkning? 

 

• Vilka fysiska och/eller psykiska motstånd från den målsägande kan man identifiera i 

materialet bestående av friande respektive fällande tingsrättsdomar rörande grov 

kvinnofridskränkning? 

 

•  Vilken meningsbyggnad och vilka ordval används för att beskriva de kvinnor och de ärenden 

där den utsatta kvinnan bjudit motstånd? 

 

 

1.2 Förklaring av begrepp 

Våld i nära relation. 

“Nära relation” innebär en relation där den utsatta ska kunna känna tillit och förtroende. 

Begreppet är i sig könsneutralt (Socialstyrelsen 2016, s. 12), men när det används i 

sammanhang av grov kvinnofridskränkning är det inte längre det. Grov kvinnofridskränkning 

är en av få lagar i Sverige idag där förövaren uttalat alltid är en man och den utsatta alltid är 

en kvinna (BrB, SFS 2013:367). Författarna vill här understryka att termen våld i nära relation 

endast är ett begrepp och ingen juridisk definition. Våld i nära relation kan förenklat sägas 

utgöra ett samlingsbegrepp för de brott som innebär fysisk och psykisk misshandel av en 

närstående. 

 

Grov kvinnofridskränkning. 

Lagen är konstruerad för att flera enskilda brottsliga händelser tillsammans ska kunna 

bedömas som en helhet till ett grovt brott. Rekvisiten för brottet är att det ska handla om flera 

upprepade brottsliga handlingar som sammantaget ska utgöra ett led i upprepad kränkning 
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med syftet att allvarligt skada den utsattas självkänsla (Polisen, 2016). Brottsbalken (BrB, 

SFS 2013:367), 4 kap. 4 §, definierar grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning:  

 

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 

förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff (BrB 

SFS 2013:367, 4 kap. 4 §).     (Notisum, 2017).  

 

I inledningen av paragrafen hänvisas till ett antal andra kapitel i brottsbalken. Kapitlen 

behandlar brott mot liv och hälsa (kap 3) där exempelvis mord, misshandel och förberedelse 

till dessa brott ingår. Kapitel 4 rör olika former av brott mot frihet och frid vilket bland annat 

innefattar olaga frihetsberövande, olaga tvång och hot, samt olaga förföljelse och överträdelse 

av kontaktförbud. Kapitel 6 i brottsbalken hanterar sexualbrott som våldtäkt, sexuellt tvång 

och sexuellt utnyttjande. Kapitel 12 handlar om skadegörelsebrott av fast och lös egendom 

(Notisum, 2017).  

 

Våldets normaliseringsprocess 

Normaliseringsprocessen är ett begrepp som i detta sammanhang beskriver hur den utsatta 

påverkas av våldsutsattheten och vilka psykologiska mekanismer som infinner sig i dessa 

specifika situationer. Processen beskriver hur våldet normaliseras in i den utsattas liv 

successivt. Våldet kan sedan ändra karaktär och omfattning. Ofta börjar det med svartsjuka 

och inskränkningar i kvinnans frihet, mannen minskar hennes livsrum. Mannen ger kvinnan 

skulden för våldet, och kvinnan adopterar även hon den uppfattningen. I samband med att 

kvinnans självkänsla skadas internaliserar hon alltså mer och mer ansvar för våldet hon utsätts 

för (Roks, 2010, s. 4; Socialstyrelsen, 2016, s. 19). Till slut kan mannens våld uppfattas som 

ett uttryck för kärlek och omtanke då kvinnan själv anser sig vara hopplös, värdelös och 

förtjänt av kränkningarna. Författarna till det här arbetet vill här poängtera att reaktionerna på 

våldet inte är något som är lagbundet. Vi tror att det kan ligga en viss fara i att definiera alla 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880688.htm#P24
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880688.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K4P4_aS1
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kvinnors reaktion av våldet som likartad. Vi menar att det inte bör stöpas en mall som alla 

våldsutsatta skall passa i. Även bilden av kvinnan i normaliseringsprocessen blir på ett vis 

konstruerad menar Andersson & Lundberg (2001, s. 83). Dock anser vi det vara av vikt att ta 

med de effekter som i många fall bevittnats vid den här typen av våldsbrott. Detta för att 

läsaren ska få en grundläggande förståelse av vad som kan hända med en våldsutsatt kvinna.  

 

Otillåten påverkan 

Kvinnor som målsägande till rättsfall rörande grov kvinnofridskränkning kan även vara 

utsatta för otillåten påverkan. Brå (2008, s. 8) beskriver hur otillåten påverkan kan drabba 

målsägande till relationsvåld, och då oftast i formen av underliggande hot och trakasserier 

från den åtalade mannens sida. Mannen kan även utnyttja gemensamma barn till att kartlägga 

kvinnans alla aktiviteter. Motiven bakom påtryckningarna från mannens håll kan vara flera. 

De kan vara ett försök från honom att behålla familjen/förhållandet, kontrollera kvinnan, samt 

värna om omgivningens syn på mannens status. Konsekvenserna av otillåten påverkan kan 

vara mycket allvarliga. Den målsägande kan få svårare att bearbeta själva brottet och dess 

effekter. Målsäganden kan även förminska sin berättelse, eller välja att helt ta tillbaka sin 

anmälan om brotten för att hon inte vågar och/eller orkar stå vid sitt ord. Det sistnämnda kan 

resultera i att gärningsmän som gjort sig skyldiga till relationsvåld släpps fria utan rättegång 

(ibid, s. 7,9). 

 

Brå (2009, s. 40) beskriver hur det tredje vanligaste skälet till att ingen polisanmälan görs i 

samband med relationsvåld är just att den utsatta inte tordes göra en anmälan mot 

gärningspersonen3. Vi kommer att återkomma till detta i diskussionen och problematisera 

detta i relation till att kvinnor enligt Strobl (2004, s. 298) behöver samarbeta med 

rättsväsendet för att uppnå ideal offerstatus. Vi kan inte avgöra om, och i vilken omfattning 

otillåten påverkan har varit aktuell i vårt material. Vi anser dock att kunskap om detta begrepp 

är relevant i en studie som denna. 

 

1.3 Den juridiska aspekten 

I det svenska rättssystemet så finns det vissa grundläggande principer som är styrande för 

rättsprocessen och dess utfall i friande eller fällande domar (Lundberg et al., 2011, s. 565). Vi 

                                                 
3 I rapporten från Brå 2009 ingår relationsvåld riktat mot både kvinnor och män. 
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kommer i detta stycke att redogöra för vissa av dessa, samt reflektera över hur de kan ha 

påverkat vårt material.  

 

Oskuldspresumtionen innebär att den åtalade ska betraktas som oskyldig tills dess att en 

domstol har fällt personen på de åtalspunkter som ligger till grund för åtalet, och domen är 

fastställd i lagakraftvunnen dom (Lundberg et al., 2011, s. 566). I förlängningen innebär 

oskuldspresumtionen även att den åtalade aldrig ska behöva bevisa sin oskuld, utan 

bevisbördan ska ligga på åklagaren (ibid). Utefter denna princip säger vi ofta i folkmun att vi 

hellre ska fria än fälla i de fall där inte bevisen räcker till för att döma bortom rimligt tvivel. 

 

Ytterligare en princip som har påverkan på de fall vi analyserat är omedelbarhetsprincipen. 

Detta innebär att rätten endast ska fatta sitt beslut baserat på de omständigheter som kommer 

fram vid huvudförhandlingen (Lundberg et al., 2011, s. 567). Om exempelvis en åklagare 

väljer att inte kalla ett vittne som har upplysningar i ärendet, så får heller inte detta vittnes 

berättelser, om de framkommer på annat vis, ligga till grund för rättens resonemang. 

  

I rättegångsbalken (kap. 35 §1) behandlar man principen om fri bevisprövning. Fri 

bevisprövning innebär att parterna i en rättsprocess har rätt att åberopa i stort sett vilka bevis 

som helst. Rätten gör dock senare en noggrann avvägning över vilka bevis som kommer ligga 

till grund för bedömningen av skuldfrågan (Lundgren et al., 2011, s. 557, 568).  Detta är av 

vikt för oss då det innebär att rätten, efter att den avgjort vad som är bevisat i målet, skall 

motivera och argumentera för sitt resonemang. Detta resonemang återfinns i domsluten och 

det utgör en stor del av den här studien. 
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2. Tidigare forskning  

Resultatet vid sökning efter vetenskapliga, expertgranskade artiklar i samband med 

litteraturgenomgången inför den här studien talar sitt tydliga språk. Det finns en större mängd 

svensk och internationell forskning kring kvinnor som ideala offer i angränsande kontexter, 

speciellt medias framställning av våldsutsatta kvinnor. Sökningen visar dock på ett klart 

behov av ytterligare studier kring föreställningar av det ideala offret inom rättsväsendet vid 

fall rörande grov kvinnofridskränkning. Sökresultatet innehöll inte en enda artikel som 

handlade explicit om ideala offer till just grov kvinnofridskränkning i en svensk kontext. 

 

En av studierna är gjord av Meyer (2016). Hon har intervjuat 28 kvinnor i Australien som 

tagit sig ur våldsamma relationer. Kvinnornas berättelser visar på svårigheter för dem att få 

samhällets och deras familjers erkännande som idealiska offer. En majoritet av kvinnorna 

vittnar om hur de mötts av misstro och åsikter, från både släktingar och rättsväsende, som gått 

ut på att kvinnorna bidragit till sin egen viktimisering (Meyer, 2016, s. 83). Kvinnornas 

berättelser får rollen som brottsoffer till våld i nära relation att mer likna den av en före detta 

livsstilskriminell, som försöker skapa sig en ny identitet. En identitet som en samhällsnyttig, 

konform medborgare. Detta blir tydligt genom att kvinnorna beskriver sin strävan att komma 

bort från den stigmatiserande rollen som offer. Kvinnornas offerroll beskrivs vara kopplad till 

ett brott som omgivningen anser att kvinnorna själva har varit med och orsakat (ibid, s. 86). 

 

En annan studie som gjorts i en svensk kontext är en fallstudie rörande kvinnor med 

förståndshandikapp som utsatts för sexuella övergrepp. Kuosmanen & Starke (2015, s. 72f) 

konstaterar att kvinnorna i studien är idealiska offer utifrån Christies (1986) teori när det 

gäller kvinnornas unga ålder, och svaghet kopplad till deras handikapp. Förövarna beskrivs 

som idealiska förövare utifrån samma teori. Kvinnorna kvalificerar sig dock inte som 

idealiska när det gäller förmågan att hävda sitt eget offerskap, då de inte har den verbala 

förmågan att göra det (ibid, s. 72f). 

 

Zaykowski, Kleinstuber & McDonough, (2014) har genom kvalitativ innehållsanalys 

undersökt om domare i den amerikanska delstaten Delawares domstolar gör skillnad på mer 

eller mindre idealiska brottsoffer, och om det sker med hänsyn till offrens karaktäristika. Man 

har även tittat på om de eventuella konstruktionerna av ideala eller mindre ideala offer 

påverkar vilket straff som utdömts till förövaren. Studiematerialet bestod endast av rättsfall 
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där dödsstraff kunde utdömas (ibid, s. 716f). Man använde Christies (1986) teori rörande det 

idealiska offret i analysen och såg tecken på att offren delas in som mer eller mindre idealiska, 

inte minst med hänsyn till kön och etnicitet. De offer som beskrevs ha bidragit till sin egen 

viktimisering sågs som mindre idealiska. Samtliga av studiens kvinnliga offer och samtliga av 

studiens vita offer sågs i högre grad som idealiska. Man fann inget stöd för att offer ansågs 

vara mer ideala om de inte kände förövaren (ibid, s. 725fff). Det framkommer inte i studien 

om något rättsfall rörde våld i nära relation. Det är därför inte möjligt för oss att avgöra om 

utfallet hade varit annorlunda, när det gäller synen på kvinnorna som idealiska offer till våld i 

nära relation. 

 

Smolej (2010) har via innehållsanalys samt narrativ textanalys studerat vilken typ av 

brottsoffer gällande våldsbrott som ett finskt tv-program inom den kriminologiska genren 

(Poliisi-TV, liknande det svenska programmet ”Efterlyst”) valt att framställa i 

programvignetterna. Man har även tittat på vilka offertyper som valts bort (Smolej, 2010, s. 

69f). Den enda kvinnan som beskrivs som offer till våld i nära relation är i medelåldern när 

hon filmas. Hon tillskrivs dock sårbarhet och oskyldighet, i enlighet med modellen av det 

idealiska offret, genom att hon porträtteras som en ung tonårsflicka som gifte sig med sin 

stora kärlek som sedan började slå henne (ibid, s. 76). Den här typen av tv-program menar vi 

kan bidra till synen på det idealiska offret inom samhället och även rättsväsendet. Exempelvis 

så kan nämndemän i en tingsrätt som ser dylika tv-program undermedvetet skapa sig en bild 

av hur ett sant och rent offer bör vara och bete sig. Då det finska tv-programmet liknas med 

ett svenskt program i samma genre så går det att göra antagandet att det svenska tv-

programmet på samma vis kan bidra till bilden av ett idealiskt offer i en svensk kontext. 

 

Det finns även de som problematiserat Christies (1986) teori om det idealiska offret. 

Pemberton (2016) belyser hur det förekommer flera olika stereotyper i samhället som används 

för att beskriva offerskap, och hur de är olika beroende av vem det är som definierar dem. 

Kvinnan som blir slagen av sin man ges som ett exempel på ett stereotypt, rent offerskap som 

förmedlas framgångsrikt av kvinnorättsorganisationer. Detta trots att den slagna kvinnan 

definieras som överlevare istället för offer (stark), och trots att offer och förövare känner 

varandra (Pemberton, 2016, s. 263f). Det går att tolka det som att den slagna kvinnan här ges 

ett sorts idealiskt offerskap även om hon inte passar in i Christies modell på alla punkter. 
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Strobls artikel från 2004 ger dock, utifrån en tysk kontext, en lite annorlunda bild av 

våldsutsatta kvinnors möjlighet till idealt offerskap. Strobl (2004, s. 298) beskriver hur lagen 

som styr kompensation till brottsoffer i Tyskland till stor del följer kriterierna om det 

idealiska offret. Ett brottsoffer blir utan brottsofferkompensation om samarbetet med polisen 

inte bedöms vara tillräckligt bra, eller om det bedöms som att offret har provocerat förövaren. 

Kompensationen uteblir också när det bedöms som att offret inte har vidtagit några 

förebyggande åtgärder trots att hen anses ha kunnat förutspå brottet (ibid, s. 298). Att 

exempelvis stanna kvar/gå tillbaka till en våldsam relation kan alltså leda till att en kvinna 

diskvalificerar sig från att få fullvärdigt brottsofferskap och brottsofferkompensation. 

 

I en norsk studie utförd av Grövdal (2013) studerar hon åtta kvinnors erfarenheter då de 

anmält en partner för våld i nära relation. I denna studie jämförs de upplevelser kvinnorna 

berättar om då de genomgått en straffrättslig process, med de som genomgått en process i vad 

som kallas “konfliktrådet” (Grövdal, 2013, s. 57). Konfliktrådet är en form av restorative 

justice där fokus ligger på bearbetning av våldsupplevelserna. Konfliktrådet äger rum någon 

gång mellan det att polisen får in en anmälan och tills dess att åtal väcks (ibid, s. 61). 

Kvinnorna i studien beskriver deras upplevelser kring den straffrättsliga processen och hur de 

upplevt att de framställts som offer. I artikeln beskriver kvinnorna hur de upplevt 

rättsprocessen som förminskande av deras person. En av kvinnorna beskriver hur hon 

upplevde det som att konflikten inte tillhörde henne längre, utan hon blev en bricka i ett spel. 

Rättens ordförande kände hon var en man som hade fullständig makt att krossa henne (ibid, s. 

69). Vi finner denna artikel relevant då Norges rättssystem inte skiljer sig nämnvärt från det 

svenska.  

 

Ekström (2012, s. 51, 62) studerar problemframställningen av mäns våld mot kvinnor i nära 

relation, samt problematiserar förhållandet mellan hur den våldsutsatta kvinnan framställs och 

det stöd hon erbjuds genom den svenska lagstiftningen. Materialet som ingått i den aktuella 

studien har bestått av sex stycken propositioner som rör våld i nära relation och mäns våld 

mot kvinnor. Ekström (2012) beskriver hur synen på den våldsutsatta kvinnan delas mellan 

två dominerande perspektiv i dokumenten. I det ena perspektivet har kvinnan varit vem som 

helst, alla av kvinnligt kön kan drabbas. Det andra perspektivet bygger på framställningar av 

kvinnan som svag, rädd och oförmögen att lämna mannen, i likhet med Christies ideala offer 

(2001, refererad i Ekström, s. 57, 59). På senare tid beskrivs dock det förstnämnda 

perspektivet mer i termer av att det är ”andra kvinnor” som drabbas, till exempel 
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handikappade kvinnor, missbrukande kvinnor och utländska kvinnor. Ekström (2012) belyser 

hur det bidrar till en förändrad problemdiskurs som riskerar att göra dessa grupper ansvariga 

för sin egen utsatthet (ibid, s. 65). Propositionernas konstruktion av våldsutsatta kvinnor 

beskrivs vidare bidra till att socialsekreterare, poliser och övriga får en bild av hur den 

våldsutsatta kvinnan ska vara. Det kan i sin tur leda till att vissa kvinnor inte uppfattas som i 

behov av hjälp och stöd. Den förändrade framställningen av problemet, (från ”alla” till ”de 

andra”), riskerar även att utelämna kvinnor som förut inkluderades i synsättet att vem som 

helst kan drabbas. De kvinnor som inte känner igen sig i framställningen av den våldsutsatta 

kvinnan riskerar därigenom att bli utan samhällets stödinsatser (ibid, s. 62f, 65). 

Förteckning över sökhistorik återfinns i bilaga 4. 

 

2.1 Övrig litteratur 

Andersson & Lundberg (2001) beskriver hur en kvinna som inte samarbetar fullt ut med 

rättsväsendet efter att hon utsatts för kvinnomisshandel kan anses som ”motsträvig”. Statusen 

som offer kan vara svår att uppnå inom rättsväsendet för motsträviga kvinnor. (Andersson & 

Lundberg, 2001, s. 82f). Begreppet kvinnomisshandel som social konstruktion rymmer dock 

bilden av ett rent offerskap där kvinnan inte bär ansvar för eller har kunnat påverka 

händelseförloppet. Rena offer vill samarbeta med rättsväsendet. De har dock genom mannens 

våldsanvändning blivit för rädda för att göra det, allt i linje med Christies teori om det 

idealiska offret (ibid, s. 67, 83).  

 

Davies (2011, s. 39, 60) beskriver hur det i politiska sammanhang och via media reproduceras 

en bild av det stereotypa idealoffret samt vem/vilka som kan få offerrollen. Attribut som 

svaghet, sårbarhet och passivitet framhävs. Kvinnor förväntas matcha rollen enligt Davies 

(2011, s. 60, 72). Passiviteten beskrivs dock endast gälla i det offentliga rummet. Media 

rapporterar överhuvudtaget mycket sparsamt om kvinnor som offer till våldsbrott i hemmet. 

Riskerna för kvinnor att utsättas för den här typen av brott i hemmiljö tenderar därmed att 

osynliggöras i media (ibid, s. 59). Kvinnor som använder droger, och/eller har en livsstil som 

på något vis avviker från normen, uppfyller inte den ovan angivna rollen. I rättsprocesser 

kommer dessa kvinnor därför inte att ses som ideala offer, utan istället som delvis ansvariga 

för sin egen viktimisering (Davies, 2011, s. 72). Davies beskrivning av medias framställning 

av kvinnan som idealt offer är alltså att kvinnor som blir slagna av sina män har svårt att 

uppnå ideal offerstatus även om de är passiva. Den misshandlade kvinnan tillskrivs dock ofta 
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just en passiv roll, i synnerhet från kvinnojoursaktiva. I de fall kvinnan aktivt använt våld 

själv mot mannen så behöver våldsanvändningen förklaras i termer av självförsvar för att 

kvinnan ska få offerstatus (ibid, s. 83). Detta menar vi bidrar till konstruktionen av det ideala 

offret. Det kan orsaka problem i en rättsprocess i de fall där kvinnan inte lever upp till hur hon 

förväntas vara eller reagera. Mer om detta i resultat och slutdiskussion.  

 

Vidare menar Andersson & Lundberg (2001, s. 83f) att misshandlade kvinnor som avviker 

från bilden av det rena offret, genom bruk av alkohol/droger, fortfarande kan tillskrivas rollen 

som rent offer. Detta sker genom olika neutraliseringar av kvinnans agerande, som 

exempelvis att hon känt sig tvungen att dricka sprit för att hålla mannen lugn. Man lyfter 

således över kvinnans nyttjande av alkohol eller droger på mannen, då berusning kan solka 

ned kvinnans i övrigt rena offerroll (ibid, s. 83f). Detta har vi kunnat se även i vårt material.  

 

Hydén (2012) har skrivit ett kapitel i boken “Viktimologisk forskning” där hon fokuserat på 

de utsatta kvinnornas motstånd mot våldet. Hydén (2012, s. 99f) genomförde en intervjustudie 

med 20 par, där kvinnan lämnat en polisanmälan om våld från mannen. I studien intervjuades 

både mannen och kvinnan om de skeenden som lett fram till polisanmälan. Det som främst 

var intressant för vår studie var hennes fynd av hur männen definierade begreppet 

“misshandel”. Misshandel kunde vara två olika saker; det som polisen definierade som 

misshandel och det som “vanligt folk” kallade misshandel. Männen ansåg inte att de 

misshandlat kvinnan, utan att de hade “bråkat” (ibid, s. 100). Mannens definition på när bråk 

övergick i misshandel var inte glasklar, men det definierades utefter våldets allvarlighetsgrad 

och i vilken utsträckning kvinnan varit delaktig i våldet (Hydén 2012, s. 101). Kvinnorna 

använde också ömsesidigheten när de definierade våldet. De använde dock även våldets 

effekter för att definiera skillnaden mellan bråk och misshandel (ibid, s. 102).  

 

Fortsatt menar Hydén (2012, s. 105) att det traditionellt forskats väldigt lite om processer av 

motstånd inom viktimologin. I de fall motstånd tas upp är det ofta utefter en krigar-modell 

(ibid, s. 106). Där mäts motståndet utifrån resultatet. Det finns även mer eller mindre 

“korrekta sätt” att bjuda motstånd på. Enligt Hydén (2012, s. 109) så kan man se motstånd i 

att en våldsutsatt kvinna lämnar sin våldsamma partner, (även om hon återvänder till honom 

igen). Att anmäla och/eller medverka i en rättsprocess kan också tolkas som motstånd (ibid). 
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3. Teori 

Vi kommer att vid tolkningen av studiens resultat använda Christies (1986) teori för det 

idealiska offret i kombination med Strobls (2004) två tillägg. Christie (1986) menar att 

offerstatus kan studeras ur två olika perspektiv, den personliga upplevelsen av viktimiseringen 

samt samhällssystemets syn på offerstatusen (Christie, 1986, s. 18). 

  

Av vikt för oss i detta arbete gällande den personliga aspekten är det som Christie säger, att 

“offer” inte är samma sak för alla som varit utsatta för liknande brott (Christie, 1986, s. 18). 

Vissa brottsutsatta ser sig som "vinnare" för att de har överlevt/tagit sig ur en svår situation. 

Andra brottsutsatta ser sig som "förlorare”. Det hela avgörs i hur den utsatta själv definierar 

situationen när brottet begicks. Detta kommer att påverka hur personen sedan definierar sig 

själv (ibid, s. 18). Vi kommer i den här uppsatsen att rikta in oss på samhällssystemets syn på 

offer och offerstatus, främst inom rättsväsendet. Definitionen samt kriterierna av det idealiska 

offret som vi använt oss av i arbetet är som följer: 

 

By “ideal victim” I have instead in mind a person or a category of individuals who – when hit 

by crime - most readily are given the complete and legitimate status of being a victim 

       

(Christie, 1986, s. 18). 

 

Christie menade att det finns sex kriterier som behöver vara uppfyllda för att det ska vara 

fråga om ett idealiskt offer (Christie, 1986, s. 19): 

 

• Offret är svagt (gammal, ung, sjuk, kvinna) 

• Offret är upptaget av ett hedervärt projekt 

• Hon är på en plats som hon inte kan klandras för att vara på 

• Gärningsmannen är stor och ond 

• Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. 
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Genom att studera de första fem kriterierna för ett idealt offer så kan vi se att de på många 

punkter skiljer sig från de brottsoffer som utsatts för våld i nära relation och grov 

kvinnofridskränkning. Det är något som även Christie (1986) resonerar kring: 

 

…beaten wives are not such ideal victims because we – males – understand the phenomena so 

extraordinarily well, and because we can get our definition of the situation to be the valid one  

(Christie, 1986, s. 20). 

 

Det är alltså männen som enligt Christie (1986) har tolkningsföreträde om vad som är våld 

och när våldet är mer eller mindre befogat att nyttja mot sin partner (ibid, s. 20). Därav menar 

Christie att det finns ett sjätte villkor för att uppnå status som ett idealt offer (Christie, 1986, s. 

21): 

  

• Att den utsatta är så pass mäktig och stark att hon eller han kan få sitt fall 

uppmärksammat och kräva status som offer, alternativt att det inte finns mäktigare 

motkrafter som hävdar motsatsen. 

 

En intressant aspekt i Christies modell är att rädslan för att drabbas av brott beskrivs som en 

avgörande faktor för huruvida en individ kan tillskrivas ett idealt offerskap. Christie (1986, s. 

27) belyser hur idealiska offer är mycket rädda för att bli utsatta för brott4. Detta menar vi går 

att relatera till kvinnorna i våra domslut, som i vissa fall beskrivs som mycket rädda och i 

andra fall beskrivs som att de inte alls är rädda för den åtalade mannen.  

 

Christie (1986) beskriver vidare hur definitionen av offer och gärningsman står i ett slags 

dubbelriktat beroendetillstånd till varandra. Ju mer ideal den ena är desto mer ideal blir den 

andre. Enligt Christies definition så kan alltså en kvinna som faller offer för kvinnofridsbrott 

av en mindre ideal förövare inte uppnå idel offerstatus (ibid, s. 25). Av denna anledning har vi 

valt att även analysera föreställningar kring förövarna i domsluten.  

 

 

                                                 
4 Christie (1986, s. 27) lämnar enligt oss en hel del tolkningsutrymme när han beskriver rädslan hos ideala, 

verkliga och skrämda offer. 
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Strobl (2004) har gjort två tillägg till Christies modell av det idealiska offret. För att uppfylla 

kriterierna för ett idealiskt offer så hävdar Strobl (2004) att individen, förutom att uppfylla 

Christies ovan beskrivna villkor, även  

 

• måste samarbeta med polis och domstol i alla lägen.  

 

Strobls andra tillägg består i att  

 

• offret inte får ha uppträtt provocerande gentemot förövaren (Strobl, 2004, s. 298). 

 

Allt detta är naturligtvis högst intressant i en uppsats rörande offerkonstruktioner. Det 

möjliggör ett resonemang kring vem som är mäktigast, och får tolkningsföreträde, i 

händelseförloppet kring ett brott som grov kvinnofridskränkning. Inte minst i de fall mannen 

nekar till åtalet och de av kvinnan beskrivna brotten.  

 

  



 

17 

 

4. Metod 

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Studien har en kvalitativ ansats med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Ett dylikt 

förhållningssätt till skapandet av kunskap innebär att man ser på förståelseprocessen som 

resultat av sociala konstruktioner. Dessa konstruktioner skapas genom interaktiv 

kommunikation mellan individen och dess omvärld (Allwood & Eriksson, 2010, s. 122). 

Föreställningarna kring offerskap är ett exempel på den här typen av konstruktioner, varför 

det föll sig naturligt att anta ett dylikt vetenskapsteoretiskt perspektiv i studien. 

 

Bryman (2011, s. 37) belyser att forskares redogörelser för en social kontext/verklighet också 

utgörs av konstruktioner enligt en senare definition av begreppet konstruktionism. Genom 

detta förhållningssätt till skapandet av kunskap så blir det viktigt att forskaren synliggör sin 

egen förförståelse då hon/han alltså utgör en betydande del av själva kunskapsproduktionen. 

När vi talar om ett ”idealt offer” eller en ”ideal gärningsman” så är det egentligen 

föreställningar av stereotyper vi menar (Christie, 1986, s. 25, 27). Det handlar inte om att vi 

vet att individerna är på detta sätt, utan hur de framställs och på så sätt ”tillverkas” utefter hur 

vi kategoriserar dem.  

Även Fowler (1991, s. 17f) behandlar frågan om hur vi konstruerar stereotyper. Han menar att 

det handlar om sociala konstruktioner som vi skapar mer eller mindre medvetet för att 

katalogisera individer på ett sätt som gör att vi lättare kan förstå dem. 

 

4.2 Analysmetod 

Analysen har gjorts med hjälp av en form av diskursanalys som hör hemma inom den kritiska 

lingvistiken. Stort fokus läggs på texternas kontext vid den här typen av diskursanalys då 

analysen består av att text relateras till sitt sammanhang. Rollen hos de aktörer som texterna 

handlar om brukar vara nedtonad (Boréus & Bergström, 2012, s. 279), vilket även författarna 

till det här arbetet ställer sig bakom. Deltagarna i rättsprocessen i dessa ärenden/dokument 

menar vi, är givetvis tilldelade stora roller då det är deras personliga erfarenheter som ligger 

till grund för åtalet. Dock är de nämnda aktörernas roller sekundära i jämförelse med juridiken 

som ska tolka vad som hänt. 

 

Fairclough & Wodak (1997, s. 263f) beskriver den kritiska lingvistiken som en mer praktiskt 

orienterad analysform i jämförelse med mer abstrakta former av diskursanalys. Den kritiska 



 

18 

 

lingvistiken fokuserar på texters grammatiska uppbyggnad och ser på uppbyggnaden som 

resultat av aktiva val. De aktiva valen består i hur man väljer att använda språkets olika 

grammatiska möjligheter när en text utformas (Fairclough & Wodak, 1997, s. 263f).  

 

En analysform inom kritisk lingvistik som kan beskriva relationer och skeenden är den av 

ordval och syntax (Boréus & Bergström, 2012, s. 280). Syntax syftar till meningarnas 

uppbyggnad (Boréus, 2011, s. 142). Den aktuella analysformen har som grundidé att det finns 

flera olika sätt att beskriva skeenden. Som ett exempel på två olika sätt att beskriva ett 

skeende tänker vi oss en situation där en äkta man misshandlar sin fru. Genom att skriva “Y 

blev misshandlad” eller “X misshandlade Y”, så har vi genom vår meningsuppbyggnad och 

val av ord tillskrivit förövaren mer eller mindre ansvar. Genom att studera på vilket sätt dessa 

skeenden beskrivs, med fokus på ordval och syntax, möjliggörs alltså en tolkning av 

skribentens framställning av olika processer (Boréus & Bergström, 2012, s. 280). 

 

De val som gjorts vid utformningen av en text ses också inom den kritiska lingvistiken som 

ett sätt att upprätthålla olika maktdimensioner (Fairclough & Wodak, 1997, s. 263f). Vi anser 

att det i vårt studerade material finns flera identifierbara maktdimensioner. Dels så finns 

maktförhållanden mellan målsägande och åtalad. I många av våra domar kan vi se att 

målsäganden framställs som den med minst makt och den åtalade är den som utövar makt. 

Detta stämmer även överens med Grövdals (2013, s. 68) resonemang om att det är mannen 

som innehar maktpositionen. Vi menar att ytterligare en maktdimension går att identifiera, 

den som utspelar sig i rättssalen. Där förskjuts makten från åtalade och målsäganden till de 

professionella. I rättssalen är det åklagare, advokater och ordföranden som besitter den största 

makten. Även detta har Grövdal (2013, s. 69) belyst hur kvinnor har berättat om i hennes 

intervjustudie.  

 

På liknande sätt som vi beskrivit ovan, så exemplifierar Fairclough & Wodak (1997, s. 263f) 

att en kritisk lingvistisk analys kan belysa hur individer skrivs in som subjekt till handlingar 

eller objekt till händelser. Om en eller flera individer endast beskrivs som passiva mottagare 

av skeenden kan det leda till en konstruktion av dessa som offer (ibid). 
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4.3 Fowlers modell 

För att möjliggöra en så strukturerad analys som möjligt av domsluten så har vi tagit hjälp av 

Fowlers modell (1991, refererad i Boréus & Bergström, 2005, s. 283) för analys av hur 

skeenden beskrivs. Fowler (1991, s. 43f) tar avstånd från den tidigare kritiska lingvistiken, där 

mottagaren (i detta fall läsaren) av budskapet framställs som passiv och absorberande 

gällande det avsändaren av texten vill förmedla. Istället menar Fowler att läsaren är en kritisk 

granskare av budskapet, och att läsaren i allra högsta grad är aktiv när det gäller att ta till sig 

information och bearbeta den. Detta synsätt ställer sig även författarna till den här uppsatsen 

bakom, då vi i allra högsta grad kritiskt granskat både tingsrättens ordval, syntax samt 

framställning av de inblandade parterna.  

 

Fowlers analysmodell delar in syntaxen och ordvalen i deltagare, agenter, processer och 

omständigheter. Modellen som vi använt innebär att domslutens text delas upp i handlingar, 

händelser, agenter och mottagare. Handlingar är medvetna gärningar, där individen som utför 

dem har kontroll över handlingen med syfte att påverka ett skeende (Fowler, 1991, s. 71). 

Händelser är det som händer i en situation där ingen har kontroll över skeendet/situationen, 

och där inget uppsåt finns (Bergström & Boréus, 2005, s. 282). 

 

Agenten är den som gör något (utföraren), och mottagare är den som blir påverkad av 

agentens handlingar (Bergström & Boréus, 2005, s. 283; Fowler, 1991, s. 71). Originalet av 

Fowler (1991) innehåller även “deltagare” som påverkas av eventuella handlingar eller 

händelser. Vi har i vår analys valt bort deltagare, då det inte påverkar de teman vi analyserat 

materialet utifrån. 

   

Modellen skiljer vidare på verbala, mentala och materiella processer. En verbal process 

innefattar verb och rör uttryck och tal. Verbala handlingar kan vara att någon säger något, 

menar något eller antyder något. Verbala händelser beskriver hur verbala handlingar äger eller 

har ägt rum, som till exempel att det uppstod ett gräl (Bergström & Boréus, 2005, s. 282). Här 

har vi endast sett till vad som sägs i domsluten, då det är det enda underlaget vi har. Vi har 

med målsägandes, åtalades och tingsrättens resonemang i vår analys. En mental handling är 

på samma vis något som sker med avsikt, när en agent exempelvis uttalar något med avsikten 

att skrämma, förnedra eller förminska mottagaren. En mental händelse är något som sker utan 
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medveten kontroll, exempelvis att man drömmer, tappar kontrollen, eller får ett infall 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 283). 

 

I vårt material kan vi se att den åtalade ofta menar att syftet aldrig varit att skrämma eller 

kränka. I dessa fall har vi fått gå på den bedömning som tingsrätten gjort när ord står mot ord. 

Tingsrättens bedömning får vara vår bedömning här, då ena partens ord inte ska stå högre än 

den andra partens. Avgörande i ärendet blir då vilken stödbevisning som presenteras. När det 

gäller hot och kränkningar är stödbevisningen ofta bestående av sms- eller 

mejlkonversationer. 

 

Vi har även med omständigheter i form av tid och plats. På så vis kan vi se om platsen 

och/eller tiden för gärningarna/händelserna kan ha haft påverkan för rättens resonemang. 

Detta i linje med hur Christie (1986, s. 19) menar att tid och plats spelar in på föreställningen 

om det ideala offret och ideala gärningsmannen. Vi kommer också att analysera om det anges 

att målsäganden utfört en oklanderlig syssla när misshandeln eller kränkningen ägde rum.  

 

Modellen är framtagen för analys av nyhetsrapportering och diskurs. Fowler (1991, s. 11) 

menar att den enda anledningen till att individer uppfattar något som nyheter är för att just den 

händelsen/skeendet har blivit inkluderat som en nyhet. Skeendet har blivit granskat och utvalt. 

Det är därav inte sagt att det kommer att rapporteras likadant av flera olika medier.  

 

Som författare till en studie som ska se närmare på skeenden så ansåg vi Fowlers modell 

applicerbar även på skeenden beskrivna genom en rättsprocess. Vi menar att även den här 

typen av skeenden ses som ett legitimt brottmål för att det blivit inkluderat som ett sådant. Det 

har föregåtts av en anmälan om misshandel och en polisutredning har genomförts. En 

åklagare har vidare valt att väcka åtal rörande grov kvinnofridskränkning för att få ärendet 

prövat i domstol.  Skeendet är på så vis gallrat, analyserat och bedömt innan det hanteras i 

domstolen. Även om liknelsen mellan inkludering/exkludering av skeenden mellan 

nyhetsrapportering och processer i en rättssal slutar där, så anser vi ändå att Fowlers modell 

(1991) är tillämpbar på mer än just analyser av media.  

 

Genom att identifiera hur målsägande respektive åtalad beskrivs som mestadels agent, eller 

mer som en mottagare av handling, så går det att med hjälp av modellen urskilja olika 

framställningar av offer och förövare i domarna. Framställningarna har vi sedan delat in i fem 
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teman som utgår från Christies (1986, s. 19) teori och Strobls (2004, s. 298) tilläggskriterier 

om det idealiska offret. På detta vis har det varit möjligt att urskilja hur målsägande och åtalad 

framställs som mer eller mindre idealiska utifrån dessa teorier.  

 

Fowler (1991, s. 46f) beskriver vikten av att veta vem som skapat texten. Vad texten syftar till 

och hur den ska användas (ibid). I vårt fall med domslut som material för analys är det av vikt 

att vi vet vad domslutet har för syfte och effekt på de som berörs. I vår analys av domslut så är 

det en tingsrätt som är avsändare, och meddelandet silas så att säga genom straffrätten. I 

rättssystemet är det objektivitetsprincipen som gäller, vilket betyder att domstolarna ska vara 

opartiska och sakliga i sina avgöranden (Lundberg et al., 2011, s. 569). Se bilaga 3 för en 

beskrivning av Fowler´s modell som vi använder den. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011, s. 354f) belyser hur validiteten i en socialkonstruktionistisk studie är starkt 

kopplad till studiens trovärdighet. Forskare som arbetar med att beskriva en av många möjliga 

framställningar av omvärlden måste se till att beskrivningen är trovärdig, något som kan 

uppnås genom att arbetet följer befintliga forskningsregler. Kvale (1995, refererad i Allwood 

& Erikson, 2010, s. 135) resonerar på liknande vis kring hur validitet i kvalitativa studier 

uppkommer genom ett gott forskningshantverk. 

 

Kvalitativa studier med en diskursanalytisk metod har tidigare fått kritik för att deras resultat 

är svåra att begripa. Kritiken har framförallt handlat om svårtolkade analyser och dålig 

transparens. Bergström & Boréus (2012) sammanfattar att det, oavsett vilken vetenskapsteori 

man lutar sig mot som forskare, är viktigt att noggrant och tydligt beskriva arbetsgången i en 

studie. Det är även viktigt att visa hur man har nått studiens resultat. Genom att vara tydlig 

och förklara allt som gjorts, så blir det möjligt för andra att göra om studien och komma till 

samma slutsatser (Bergström & Boréus, 2012, s. 405f). Man har genom det uppnått god 

intersubjektivitet (ibid, s. 42). 

 

Inom det diskursanalytiska området så är det extra viktigt att vara tydlig med samt motivera, 

hur man som forskare tolkat en specifik diskurs och dess maktperspektiv. Diskursen ska 

granskas utifrån den kontext den tillhör. Forskaren måste arbeta på ett sätt som möjliggör 

intersubjektiv förståelse av ett visst fenomen. Forskarens personliga upplevelse måste 



 

22 

 

åsidosättas. Den kritiska lingvistiken som analysmetod anses ge goda chanser till hög 

intersubjektivitet. Metoden har därmed även stora möjligheter att uppnå tillfredsställande 

reliabilitet (Bergström & Boréus, 2012, s. 405f). I den aktuella studien antar vi ett reflexivt 

förhållningssätt. Enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000, s. 112) möjliggör det för 

forskaren att fundera kring de val som görs under forskningsarbetet. Ett reflexivt 

förhållningssätt leder också till att forskaren tvingas tänka över den egna rollen i 

kunskapsproduktionen (ibid, s. 112). 

 

Vi synliggör vår egen förförståelse inom det aktuella ämnet samt strävar efter att beskriva 

varje moment i arbetet på ett utförligt och transparent sätt. Vårt val av metod och 

analysmodell gjordes med syftet att möjliggöra för andra att kunna följa och replikera vår 

arbetsgång i studien. Genom angivna, aktiva ställningstaganden kring vårt arbete, så anser vi 

att det finns goda chanser till hög reliabilitet samt validitet i studien. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Domslut till mål gällande åtalspunkten grov kvinnofridskränkning hos Göteborgs tingsrätt 

under 2016 beställdes ut via e-post. Vi bad om tillgång till alla de fall som den enskilda 

tingsrätten behandlade som åtal för grov kvinnofridskränkning, oavsett hur domen föll. När vi 

fått alla domar läste vi igenom dem och sållade ut de domar som vi ansåg innehöll tillräckligt 

med information för att genomföra vår analys. Detta resulterade i sju fällande domar och sju 

friande (se bilaga 1). I vår avgränsning angående vilka domar som är “fällande” eller 

“friande” har vi endast sett till åtalspunkten grov kvinnofridskränkning. Detta innebär att den 

åtalade kan ha fällts för andra relaterade åtalspunkter, som misshandel, olaga hot, överträdelse 

av kontaktförbud, men inte för den grova kvinnofridskränkningen. De domar med ett dylikt 

utfall har i den aktuella studien behandlats och analyserats som friande domslut. 

 

Vi satte oss sedan med en utskriven tom modell av Fowler (1991, se bilaga 3) och började 

den första analysdelen. Vi fyllde i en modell för den åtalades handlingar och händelser, och en 

annan för målsägandens. Här försökte vi utefter Fowlers analysmodell att sortera mellan 

händelser och handlingar, vem som är aktör och vem som är mottagare. När alla domar 

genomgått samma analys så tog vi fram de teman som vi menar delvis ligger till grund för 

föreställningen av det idealiska offret och den idealiska gärningsmannen (Christie 1986). Med 

delvis menar vi att det finns fler och andra faktorer än de vi presenterar här som kan göra att 
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ett offer eller en gärningsman framställs som mer eller mindre ideal. Vi är således medvetna 

om att det kan ha funnits fler processer i rättssalen som påverkat, än vad vi har kunnat utläsa 

ifrån domsluten, och därför saknar kunskap om.  

 

Vi kommer nedan att redogöra för de teman vi har valt att använda oss av och närmare 

förklara hur vi resonerat kring dessa teman. Teman samt analys finns även i bilaga 2. Vi har 

använt oss av plustecken och minustecken i vår tematisering. Där vi angett ett plus (+) innebär 

det att handlingen/händelsen eller resonemanget ökar föreställningen om det ideala 

offret/ideala gärningsmannen. Där vi använt ett minustecken (-) menar vi rör 

händelser/handlingar och resonemang, som minskar föreställningen om det ideala offret eller 

ideala gärningsmannen. 

 

De teman vi valde att analysera materialet vidare utifrån är:  

 

1) Målsägandes medverkan i rättsprocessen.  

Strobl (2004, s. 298) menar att ett offer utsatt för brott behöver (utöver Christies (1986) 

kriterier) medverka i rättsprocessen för att uppnå full offerstatus. I detta tema har vi således 

analyserat texten efter hur målsägande har lämnat sina berättelser till polis och tingsrätt. 

Exempelvis hur trovärdig och detaljerat hon berättat (+), om hon ändrat sin historia från 

anmälan till huvudförhandling (-), samt om hon själv varit den som anmält 

misshandeln/kränkningarna till polis (+).  

 

2) Hur målsägandes rädsla, svaghet och sårbarhet beskrivs.  

Här har vi tittat på hur kvinnans rädsla, sårbarhet och/eller svaghet framställs i dokumenten 

från huvudförhandlingen. Christie (1986, s. 19) beskriver det ideala offret som rädd och 

betydligt svagare än sin angripare. Det vi sökt efter har till exempel varit målande 

beskrivningar av rädsla (+) hos målsäganden, eller frånvaro av rädsla hos densamma (-). 

Kvinnor som varit gravida vid tidpunkten för misshandeln (+), olika former av 

sjukdomstillstånd (+) som tingsrätten skrivit att de tagit i beaktande, eller hur målsägande 

beskrivit sin ensamhet och/eller isolering etc. Det kan även handla om huruvida kvinnorna 

anger om de blivit rädda för hot de utsatts för (+), eller hur de beskriver smärtan som varit 

effekten av våldet.  
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3) Målsägandes motstånd och/eller provokation av den åtalade.  

En av Strobls (2004, s. 298) kriterier för att framstå som ett idealt offer innebär att 

målsägande inte får ha provocerat sin förövare. Vi kommer att leta i dokumenten efter 

situationer där tingsrätten använder begreppet provokation (-). Vi kommer även att göra 

bedömningar utefter huruvida målsägande beskrivs som delaktig i våldshandlingarna (-) eller 

på annat sätt framstår som provokativ gentemot sin förövare. Här har vi även tagit hänsyn till 

beskrivningen av det motsatta, att offret försöker lämna rummet (+), att hon lugnar ner 

situationen utan att använda våld själv (+), eller att hon ber den åtalade att sluta (+).   

 

4) Målsägandes eget bidragande till utsattheten.  

Det fjärde temat har bland annat hänvisning till Christies (1986, s. 19) teori om att offret ska 

befinna sig på en legitim plats och utföra en legitim syssla. Som vi nämnde tidigare så är det 

enligt Christie omöjligt för en kvinna som är utsatt för våld i nära relation att uppnå full status 

som ett idealt offer (ibid, s. 25). Detta då förövaren inte är okänd för henne. Hemmet som 

sådant är en oklanderlig plats att befinna sig på. För de kvinnor som bor med en 

våldsanvändande man så är dock inte hemmet lika oklanderligt. I vårt förhållandevis 

materiellt jämställda samhälle så har kvinnan ofta praktisk möjlighet att skilja sig. Ändå 

lämnar hon inte alltid det gemensamma hemmet belyser Christie (2001, s. 50). När vi 

analyserat detta tema har vi sett på andra faktorer som beskriver offrens påverkan på sin egen 

utsatthet som inte har med provokationer att göra. Det kan vara alkoholberoende eller 

missbruk (-), om hon lämnat men kommit tillbaka till mannen (-). Det kan även handla om att 

kvinnan eller vittnen uppgett att målsägande förändrats under relationen (+), eller om hon valt 

att fortfarande leva med mannen vid den tidpunkt när huvudförhandlingen ägt rum.    

 

5) Framställning av den åtalade: 

Christie (1986, s. 19) menar att gärningsmannen ska vara stor och ond i jämförelse med sitt 

offer, för att uppnå status som ideal gärningsman. På samma sätt som ovan angivna teman, 

som riktat in sig på målsägande, så innehåller även detta tema graderingar i form av plus- och 

minustecken. Ett plus innebär att beskrivet skeende gör den åtalade till en mer ideal 

gärningsman, och ett minus innebär att den åtalade framställs som mindre idealisk. Vi har 

analyserat målsägandes, åtalads och vittnens berättelser och beskrivningar av den åtalades 

karaktäristika. Vi har även analyserat om tingsrätten resonerat utefter att den åtalade handlat 

med uppsåt eller klassat skeendet som en händelse utanför den åtalades kontroll, i enlighet 

med Fowlers (1991) modell. Exempel på vad vi letat efter är om förövaren ber om ursäkt efter 
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sina handlingar (-), om han säger sig ha problem han vill ha hjälp med (som exempelvis 

missbruk/psykisk ohälsa/aggressionsproblematik) (-). Det kan även handla om de fall där våld 

varit utövat av både målsägande och åtalad, där den åtalade kan visa upp skador och beskriver 

sig som rädd för den målsägande (-). Åtalad beskrivs som stor och stark (+), eller att han 

agerat hänsynslöst mot målsägande (+).   

 

Därefter sammanställde vi våra fynd (se bilaga 1&2) och återvände till litteraturen för att söka 

stöd och/eller förklaringar till det vi funnit i materialet.  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

En kandidatuppsats innebär en kort studieperiod med begränsade resurser. Vi har valt bort 

intervjuer av flera skäl. Studien rör känsliga ämnen med risk att riva upp gamla sår. Vi som 

undersökande studenter har dessutom ingen möjlighet att säkerställa att deltagarnas eventuella 

behov av fortsatt stöd och hjälp tillgodoses efter en eventuell intervju. 

 

Granström (2006) understryker vikten av att man kommer ihåg att det är människor som man 

skriver om i samband med kriminologiska studier där rättsfall studeras. Innehållet i 

dokumenten kan innehålla mycket detaljerad och personlig information om både offer och 

förövare. För att undvika att onödig information om enskilda individer avslöjas och sprids så 

ska personuppgifter, och framförallt namn, utelämnas eller ändras (Granström, 2006, s. 240). 

 

Domsluten är offentliga handlingar varför har vi bedömt att det är etiskt försvarbart att ha med 

domslutens riktiga målnummer som bilaga i studien. De inblandade i de studerade rättsfallen 

kommer dock inte att benämnas vid namn utan endast med för studien fabricerade fallnummer 

(fall 1-14). För fullständig information om målsägande och åtalad hänvisas till domslutens 

verkliga målnummer som redovisas i bilaga 1.  

 

I vissa av rättsfallen lever målsäganden under skyddad identitet. Dessa rättsfall omfattas av 

sekretess vilket innebär att målsägandens identitet inte avslöjas i domen, och därför inte heller 

kommer att röjas via den här studien. De domslut som vi begärt ut av Göteborgs tingsrätt 

kommer endast att användas till den här studien. Vi bedömer att en dylik användning av de 

offentliga domsluten inte strider mot Vetenskapsrådets (2004, s. 12ff) forskningsetiska 

principer rörande konfidentialitet och nyttjandekrav.  
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5. Resultat och analys 

Vi kommer nedan att presentera våra resultat utefter de fem teman som vi utgått ifrån i vår 

analys. Vi vill återigen påpeka att det som tingsrätten baserar sina domslut på ska presenteras 

i den mån det anses relevant. Därför utgår studien från att det som anges i dokumenten är av 

relevans. Med hänsyn till detta så analyseras dokumentet i sin helhet både vad gäller 

vittnesutsagor, målsägandens och den åtalades berättelser samt rättens resonemang. Vi är, 

som tidigare nämnts, medvetna om att något som kunde ha varit av vikt för vår analys kan ha 

utelämnats eller missats att tas upp i protokollen. I bilaga 1 återfinns målförteckning över 

domsluten och i bilaga 2 finns analysen av de utvalda domsluten i sin helhet. 

 

Tema 1) Målsägandes medverkan i rättsprocessen. 

Medverkan i rättsprocessen är en av Strobls (2004) tilläggskriterier för att kunna uppnå ideal 

offerstatus. I de allra flesta fall där den åtalade dömdes för grov kvinnofridskränkning så kan 

vi se att målsäganden samarbetat med polis och under huvudförhandlingen. Ett av fallen 

avviker dock påfallande från detta, F14. Här har målsäganden tagit tillbaka alla uppgifter som 

hon tidigare lämnat till polisen, och menar att hon ljög om den åtalade för att hon var arg och 

ville skapa problem för honom. Hon säger även att hon inget minns och att den åtalade aldrig 

skadat henne eller hennes barn. Trots detta blir det en fällande dom. Tingsrätten skriver att det 

är uppenbart att målsäganden berättade sanningen vid polisförhöret, men nu håller tillbaka 

och förminskar våldet vid huvudförhandlingen då hon inte önskar konsekvenserna som kan 

bli gällande vid en fällande dom (F14).  

 

I de ärenden där målsäganden medverkat fullt ut i rättsprocessen kan man se att tingsrätten 

skriver om deras detaljerade, levande, målande och trovärdiga berättelser. Även i de fall där 

målsägande berättar “ofördelaktiga saker om henne själv”, så beskriver tingsrätten detta som 

ett tecken på att hon talar sanning och “inte vill överdriva våldet eller dess effekter”. I några 

domar anger den målsägande att hon inte minns tid, plats eller situation som var i anslutning 

till våldet (ex F10, F7). Någon uppger även att de inte vill minnas. Några av domsluten 

innehåller tingsrättens resonemang kring att målsäganden tonar ned våldet, berättar med 

återhållsamhet och medvetet nedtonat (ex F4).  
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Tema 2) Målsägandes rädsla/sårbarhet/svaghet:  

Det går också att se tendenser till att kvinnor beskrivs som mer idealiska offer i fällande 

domar, genom att de i större omfattning beskrivs vara rädda jämfört med vid friande domar. 

Detta går att relatera till Christies (1986, s. 27) grundtes om att de idealiska offren är de som 

är mest rädda för att utsättas för brott. Som vi nämnde är dock Christies text i detta hänseende 

öppen för viss tolkning då han talar om verkliga, ideala och skrämda offer. Det vi kan se i vårt 

material är, att de kvinnor som framställs som mest ideala också är de kvinnor som mest 

målande ger uttryck för sin rädsla. I samtliga av de sju fällande domarna (F8-F14) så 

framställs kvinnorna som rädda/svaga/sårbara.  

 

I flera av fallen nöjer sig tingsrätten med att skriva att målsägande och vittnen berättat om att 

den målsägande varit rädd för våldet och den åtalade. I andra fall har man målande beskrivit 

hur målsäganden känt, och hur vittnen uppfattat hennes rädsla. Vi har i de fällande domarna 

identifierat meningar som “Det var en standardsak för åtalad att ta stryptag om målsägandes 

hals”, “Hon insåg hur litet hennes liv var i hans ögon“ (F13), “Målsägande har berättat för 

väninna att hon känt sig kuvad, som en hund, alltid ett steg bakom åtalade, att hon inte var 

värd något (F13). I just denna dom kan man även se att målsäganden framställs som ett högst 

idealt offer. I F10 kan vi se skildringen av rädsla genom följande beskrivningar: Hon säger att 

hon “blev som en trasdocka”, “Hon fruktade för sitt liv” och “Våldet beskriver hon som 

huliganaktigt”. Inte i någon av de friande domarna beskrivs målsägandes rädsla eller 

sårbarhet på detta målande vis.  

 

Tema 3) Motstånd/Provokation:  

Man kan även se tendenser till, att i de domar där åtalade har dömts för grov 

kvinnofridskränkning, så har den utsatta gjort “minimalt fysiskt motstånd” vid våldstillfällena. 

Vanligen beskrivs det som att den utsatta har sagt “Nej! Låt mig vara! Aj, det gör ont! Du 

skadar mig!” (ex F11), och i övrigt försökt att lämna rummet där våldsutövaren är. “Hon har 

vid varje tillfälle försökt ta sig från parets lägenhet och också under en period flyttat från det 

gemensamma hemmet” (F 11). I de fällande fall där även kvinnorna använt fysiskt våld så 

beskrivs detta oftast som självförsvar (F13, F9, F10). Helt i enlighet med Andersson & 

Lundbergs (2001, s. 83) resonemang om att kvinnors våld behöver ha en förklaring om 

nödvärn för att inte påverka hennes status som idealt offer. 
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I motsats till detta kan man i de friande domarna se tendenser till att de åtalade männen anger 

att även kvinnorna slagits, betett sig kontrollerande, ljugit och verbalt kränkt mannen (F3, F5).  

Exempel på detta finner vi i domslut F1 som avskriver en grov kvinnofridskränkning med 

motiveringen:  

 

[Gärningen] föregicks av ett kraftigt provocerande handlande från [målsägandens] sida. 

Gärningen har därför inte inneburit en sådan kränkning av integritet eller skadande av 

självkänsla som medför att den kan anses som led i brottslighet i en grov 

kvinnofridskränkning.     

(ur dom F1) 

 

Det finns dock inget beskrivet av vad målsägandens provocerande handling innebar vilket 

försvårar vår tolkning. 

 

Tema 4) Målsägandes egna bidragande till utsattheten: 

Vi har genomgående kunnat se flera referenser till både åtalade och målsägandes alkohol- 

och/eller drogvanor. Detta förekommer även gällande vissa vittnen, där rätten bedömer deras 

vittnesmål som mer eller mindre tillförlitliga och trovärdiga med referens till deras “psykiska 

ohälsa” (F2). Det vi funnit särskilt intressant i fråga om miss- och/eller riskbruk är hur olika 

både målsägande och åtalade beskrivs. I vissa fall (exempelvis F13 och F10) beskrivs det hur 

målsäganden använt olika former av droger tillsammans med den åtalade. Dock beskrivs 

kvinnorna som passiva offer även för drogerna, då de börjat nyttja eller har fått ett återfall när 

de träffat mannen som nu sitter åtalad. Ansvaret för kvinnornas risk- eller missbruk hamnar 

mer på mannens ansvar i dessa domar än vad det gör i andra domar. I domarna  F7 och F2 

framställs  kvinnorna som betydligt mer aktiva i sina risk- och/eller missbruk gällande 

alkohol. Man beskriver hur en av kvinnorna dricker tre öl på morgonen, samt vad och när de 

handlat på Systembolaget. Ingenstans i dessa domar finns resonemang om att kvinnorna 

brukar alkohol på grund av mannen eller den destruktiva relationen. 

 

När det gäller kvinnans eventuellt fortsatta relation med mannen så kan man se att tingsrätten 

inte verkar ta så stor notis om detta alla gånger. I dom F10 har den åtalade först avslutat 

relationen, men målsägande går tillbaka till relationen efter en vecka. I F11 skriver tingsrätten 

att kvinnan flyttar till sin mamma i cirka två veckor men sedan återvänder till mannen och det 

gemensamma hemmet. I mål F14 beskriver tingsrätten att målsäganden och åtalad planerat att 
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flytta och starta ett nytt liv tillsammans efter rättegången. I samtliga av dessa domar så har 

den åtalade funnits skyldig till grov kvinnofridskränkning. På samma sätt har tingsrätten i 

andra ärenden friat den åtalade för grov kvinnofridskränkning där kvinnan uttalat att hon vill 

fortsätta att ha en relation med den åtalade mannen. Detta har gjort att vi inte kunnat se några 

tydliga tendenser kring hur relationsstatusen skulle påverkat rätten.    

 

Tema 5) Framställning av den åtalade:  

I några fall skriver tingsrätten att mannen har “dålig självkontroll”, att han har 

aggressionsproblem och att han “tappar kontrollen” (F8, F1).  På samma sätt som vi såg att 

det ideala offrets rädsla, svaghet och sårbarhet beskrevs mer målande och effektmässigt än de 

ärenden där offret inte framställdes som idealt, så kan vi se liknande mönster hos 

framställningen av de åtalades ondska och makt. I F10 beskrivs gärningsmannen av ett vittne 

som: att den åtalade lät “arg och mäktig” inifrån lägenheten” och som “kall och hård”. I 

samma dom beskrivs hur den målsägande ringt sin far för att säga grattis på hans födelsedag. I 

samband med detta har den åtalade tagit kvinnans telefon ifrån henne. F10 är även den enda 

dom där vi kunnat se att de inblandades kroppsstorlek beskrivs. Man skriver att han är 191 cm 

lång och väger 92 kg, medan hon beskrivs med vikten 47 kg.  

 

Dom F12 var även den väldigt målande och med många referenser som kan relateras till 

Christies (1986) beskrivning av den ideala gärningsmannen. Under rubriken “Sista julen 

tillsammans” (F12), beskrivs hur barnen med respektive ska fira jul hemma hos målsägande 

och den åtalade: “[Åtalad] var väldigt berusad och stämningen var tryckt tills han slutligen 

däckade”. Det beskrivs vidare hur den åtalade “Tidigt under deras samlevnad mer eller 

mindre vanemässigt” började misshandla henne. Barnen beskriver hur de vid flertalet gånger 

höjt ljudet på tv och musik för att slippa höra dunsar och slag. Tingsrätten informerar även att 

“barnen har en tät och god kontakt med målsäganden, men ingen som helst kontakt med den 

åtalade” (F12).  

 

Vi kan dra slutsatsen att i de fällande domarna så finns det en starkare tendens av 

framställningar av ideala offer och ideala gärningsmän. I de friande domarna så finns det 

betydligt fler framställningar av icke-ideala offer och gärningsmän. Vi vill påminna om att de 

domslut vi definierat som friande, innehåller fällande domar gällande misshandel, olaga hot 

etc. Rätten har i dessa fall valt att inte bedöma gärningarna som grov kvinnofridskränkning, 

utan som enskilda händelser utan avsikt att skada kvinnans självkänsla eller integritet. Det 
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finns dock undantag där kvinnan framstår som ett mindre idealt offer och mannen som en mer 

ideal gärningsman. I dessa fall så verkar det vara Strobls (2004, s. 298) tillägg om medverkan 

i rättsprocessen som är styrande. Kvinnan blir alltså ett mindre idealt offer på grund av att hon 

inte samarbetar med rättsväsendet, detta trots att hennes förövare är ideal. 
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6. Diskussion 

I vår genomgång av tidigare forskning så har vi kunnat identifiera hur det finns ett antal olika 

konstruktioner av den slagna kvinnan. De olika framställningarna av kvinnan, som offer till 

våld i nära relation, har alla en sak gemensamt. Framställningarna verkar till stor del vara 

grundade av olika opinionsbildande samhällsaktörer med syftet att konstruera mallar för hur 

en våldsutsatt kvinna kan identifieras. Det uppseendeväckande är hur olika kvinnan definieras 

beroende på vilket perspektiv som väljs. 

 

En stor del av studiens frågeställningar berör framställningen samt beskrivningen av 

målsägandens motstånd och provokation. En försiktig slutsats vi kan dra av vårt begränsade 

material är att Strobls tillägg till Christies teori verkar vara “styrande”. I de domar där 

kvinnan legat någonstans mittemellan vår definition för ett idealt och icke idealt offer, utifrån 

Christies (1986) kriterier, så har de två tilläggen från Strobl i de flesta fall varit avgörande. 

Strobls (2004) två tillägg innebär att den utsatta måste samarbeta med rättsväsendet och att 

den som vill uppnå ideal offerstatus inte får ha provocerat sin förövare. Som nämnts ovan 

verkar kvinnans motstånd och provokation av mannen vara av stor betydelse. Även om 

målsäganden kan vara ideal utefter Christies (1986) kriterier så ser vi i materialet att om 

kvinnan ansetts provocera mannen, eller på liknande vis anses vara mindre ideal, så beskrivs 

hon annorlunda än de kvinnor som inte bjudit motstånd. Språket blir i dessa fall mindre 

målande, och färre känslouttryck används för att beskriva hennes rädsla.  

I en majoritet av de domar som vi granskat så går det delvis att urskilja hur framställningen av 

målsägande och åtalad påverkas av varandra i linje med Christies teori samt Strobls 

tilläggskriterier. Domslut med en kvinna som framställs som ett mer idealt offer har i de flesta 

fall även framställningar av en ideal gärningsman.  

Är den slagna kvinnan ett oskyldigt offer, en överlevare eller en förtappad kvinna i behov av 

hjälp? En tanke efter att ha gjort den här studien, är att en och samma kvinna mer eller mindre 

skulle kunna definieras utifrån flera olika alternativ. Vi kommer nedan att diskutera vårt 

resultat utifrån studiens fem teman, och avslutningsvis lämna förslag på framtida forskning.  

Målsägandes medverkan i rättsprocessen. I dom F14 blir den åtalade dömd trots att 

målsäganden tagit tillbaka alla sina uppgifter som givits under tidigare förhör. Vi anser att det 

ger visst stöd för att tingsrätten utgått från bilden av den misshandlade kvinnan som 

kvinnojoursaktiva ofta använder. Bilden som innehåller “beroendehypotesen” (Andersson & 
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Lundberg 2001, s. 74f). Kvinnan framställs som förvirrad och irrationell i sin ovilja att få 

mannen dömd för det hon tidigare sagt att han gjort mot henne och barnen.  

Enligt Strobls (2004, s. 298) ena tillägg så måste ett offer samarbeta med rättsväsendet för att 

uppnå ideal offerstatus. Det går att se hur kvinnorna i vårt material som inte samarbetat med 

rättsväsendet tolkas som mindre ideala offer i samstämmighet med detta tillägg. I 

sammanhanget bör nämnas det tidigare beskrivna begreppet otillåten påverkan. En möjlig 

anledning till att kvinnorna tar tillbaka sina uppgifter kan vara att de är utsatta för hot och 

påtryckningar från mannens sida.  

Det fanns fler ärenden i vårt material där kvinnan slutat medverka i utredning och 

rättsprocess, men där rätten ändå fällt mannen för grov kvinnofridskränkning. Här tycker vi 

oss kunna se i framställningarna av de inblandade att målsäganden kanske inte har vetat sitt 

eget bästa, eller att våldet blivit så normaliserat att hon inte insett vad hon utsatts för. I ett av 

fallen grundas rättens beslut utifrån vad målsäganden tidigare sagt i polisförhör och mannen 

döms till ett relativt långt fängelsestraff samt fem års utvisning. Även i detta fall finns tecken 

på det som Andersson & Lundberg (2001, s. 74f) beskriver som ett kvinnojoursperspektiv i 

form av beroendehypotesen. Kvinnan är hjälplös, beroende och i desperat behov av att få ett 

avslut med "den man som gör henne sjuk" (ibid). 

Rädsla/sårbarhet/svaghet. I de fällande domarna F12 och F13 kan vi se de tydligaste ideala 

framställningarna av målsäganden. I enlighet med Christie (1986, s. 19) så är ett idealt offer 

präglat av sårbarhet, svaghet och rädsla. Här är kvinnornas roller definitivt framställda som 

underordnade mannen. De är rädda och sårbara, de använder inget eget våld om det inte är för 

att skydda sig själva. I dokument F13 kan man se hur målsäganden framställs som en ung, 

fysiskt liten kvinna som aldrig tidigare haft problematiska relationer eller nyttjat droger eller 

alkohol. Hon beskrivs ha haft ett bra och välfungerande liv tills det att hon mötte den åtalade. 

Då började hon med droger och hennes rädsla för den åtalade beskrivs i väldigt målande 

ordalag, likaså misshandelstillfällena. Även i dom F10 tillskrivs mannen ansvar för kvinnans 

drogbruk. Kvinnan har haft missbruksproblem tidigare men “fick” (F10) ett återfall då hon 

träffade den åtalade. Rätten beskriver även hur den åtalade mannen övertalade kvinnan att 

sluta gå på hennes NA-möten.  

 

Målsägande som inte beskrivs som rädda/sårbara framställs istället som mindre ideala. I en av 

domarna berättar kvinnan att hon inte är rädd för mannen samt att “hon är tålig” och “inte 
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sett så allvarligt på det som skett” (F4). Kvinnornas rädsla samt våldet beskrivs inte på 

samma levande sätt som i de fällande domarna.    

 

Motstånd/Provokation. Målsäganden i vissa av de fällande domarna framställts som mer 

ideala när det gäller det motstånd kvinnorna har bjudit. I dom F11 beskrivs hur målsäganden 

har försökt lämna den gemensamma bostaden vid varje våldstillfälle. Kvinnan framställs 

därigenom ha gjort idealt motstånd. Målsäganden i dom F13 framställs även hon som ideal 

genom hennes passivitet och totalt kuvade tillstånd när hon utsätts för våld. Vid ett tillfälle 

beskrivs hur hon höll upp en kniv mot den åtalade, och han “gick in i kniven” (F13). Ordvalet 

och meningsuppbyggnaden kring resonemanget om händelsen med kniven lyfter allt ansvar 

från kvinnan. Vår reflektion efter att ha läst materialet är att ju mer målande bilden är av 

kvinnans utsatthet, ju mer empati genererar berättelsen. 

  

Kvinnorna i domarna F3 och F5 är två exempel ur materialet på mindre ideala offer genom att 

deras motstånd beskrivs mer i termer av provokation. Domarna innehåller beskrivningar av 

hur kvinnorna har slagit, sparkat, rivit samt verbalt kränkt de åtalade. I dessa fall beskrivs 

kvinnorna som helt ansvariga för sina handlingar. I dom F3 har kvinnan även ljugit om att hon 

varit gravid, vilket tingsrätten anser påverkat hennes tillförlitlighet och trovärdighet. Den 

påhittade graviditeten kan ha haft som syfte att skada mannen. Det kan enligt oss även ha varit 

ett försök att freda sig fysiskt, detta alternativ övervägs dock inte i materialet. Tingsrättens 

bedömning var att kvinnans lögn var ett sätt att försöka skada mannen. 

 

Christies (1986, s. 19, 21) samt Strobls (2004, s. 298) resonemang kring att ett brottsoffer ska 

vara starkt, men inte för starkt, återspeglas i vårt material. Kvinnorna som gjort lagom mycket 

motstånd framställs som ideala offer. Hydén (2001, s. 93) belyser hur detta perspektiv på den 

passiva kvinnan återfinns inom stora delar av forskningen om mäns våld mot kvinnor. De 

kvinnor som bjudit mannen fysiskt och psykiskt motstånd beskrivs mer i ordalag av att de har 

varit provocerande.  

 

Bidragande till egen utsatthet. De målsägande i domarna F7 och F2 är exempel på icke-ideala 

offer angående deras bidragande till den egna utsattheten. Kvinnornas eget risk- eller 

missbruk gällande alkohol beskrivs i stor omfattning och det ges större utrymme i texten än i 

andra domar. Utbredda resonemang om vad kvinnan druckit, när hon druckit och hur mycket, 

är återkommande. Tingsrätten menar även att detta har en direkt påverkan på kvinnornas 
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tillförlitlighet och trovärdighet. Det finns stöd i tidigare forskning (Ekström, 2012, s. 65) samt 

i övrig litteratur (Davies, 2011, s. 72) för att kvinnor med en dylik avvikande livsstil inte kan 

uppnå ideal offerstatus.  

 

Det går att urskilja hur kvinnorna i dom F7 samt F2 diskvalificerar sig från att ses som ideala 

offer. Detta på grund av en egen riskabel alkoholkonsumtion, samt genom att de går tillbaka 

till männen. I ett av fallen så beskrivs hur målsägande har haft en tidigare relation med 

mannen. Det ges stort utrymme i den aktuella domen för att beskriva hur paret återupptar 

relationen efter att mannen avtjänat ett fängelsestraff för misshandel av kvinnan. Det tas 

exempelvis upp hur kvinnan väljer att träffa mannen samma dag som han släpps fri från 

anstalt. 

 

I dom F13 framställs målsägande som ett idealt offer utifrån samtliga teman. Det beskrivs hur 

målsägande och den åtalade brukar droger tillsammans. Ansvaret för målsägandens 

drogkonsumtion tillskrivs dock mannen. Kvinnan beskrivs aldrig ha haft problem med droger, 

alkohol eller våldsamma relationer innan hon mötte den nu åtalade mannen. Ett liknande 

resonemang kring hur kvinnor friskrivs ansvar angående alkohol- och drogbruk finns i 

Andersson & Lundberg (2001, s. 83f). Kvinnans nyttjande av alkohol och droger beskrivs 

som ett sätt att mildra situationen (ibid, s. 83f).  

 

Framställning av den åtalade.  “Att tappa kontrollen” och “lida av dålig självkontroll” är 

formuleringar som finns i domarna. Detta anser vi vara intressant då våldet aldrig utförs ute 

bland andra människor, utan det sker i hemmet. Om en person verkligen “tappar kontrollen” 

eller lider av dålig självkontroll och aggressionsproblem, så borde våldet använts i fler 

konflikter än endast i hemmet. Det är vår uppfattning att det borde finnas fler anmälningar 

och/eller domar som gör gällande att den åtalade löser de flesta av sina konflikter genom våld. 

Att lyfta ansvaret för våldet från den åtalade, genom att hävda dålig självkontroll, anser vi 

möjligtvis är gångbart i isolerade fall av misshandel. Vid åtal gällande grov 

kvinnofridskränkning är dock ett av rekvisiten att gärningarna ska vara systematiska och 

återkommande. Rekvisiten förutsätter även att gärningarna ska vara med uppsåt att skada 

målsägandens självkänsla samt kränka hennes integritet. I fall av grov kvinnofridskränkning 

är det således inte den åtalades bristande självkontroll som ligger bakom de olika 

kränkningarna menar vi. Det ligger i själva brottets natur att syftet är ett annat, att kränka och 

skada målsägandens självkänsla. I tingsrättens resonemang om påföljdsfrågan så finns det inte 
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angivet att den åtalade systematiskt har använt våld i andra sammanhang som konfliktlösning. 

Vi anser att det finns anledning att ifrågasätta om tingsrätten bör använda uttryck som 

exempelvis “tappa kontrollen” då det leder tanken till att den som utövar våldet på något sätt 

inte kan hållas fullt ansvarig för sitt handlande. Utefter Fowlers (1991, s. 71) textanalys 

innebär det att en handling omskrivs till en händelse, som ingen har uppsåt eller kontroll över. 

 

Även Hydén (2012, s. 101) resonerar om ordval och dess vikt. Hon menar att våldet 

omdefinieras till “bråk”, “gräl” och “dispyter” vilket bidrar till att förminska våldet. Det 

finns genomgående tendenser till detta fenomen i vårt material. Genom att använda ett 

vardagligt ord som bråk istället för misshandel så avdramatiseras våldet och hoten. Skulden 

fördelas därigenom på de båda inblandade istället för att hamna på den aktiva (Hydén, 2012, 

s. 101).  

 

Som svar på studiens första frågeställning så är det uppenbart för oss att de olika perspektiv 

som finns i samhället rörande våldsutsatta kvinnor även återfinns inom rättsväsendet.   

Kvinnojoursperspektivet synes vara det för närvarande dominerande. Vi kan se likheter 

mellan detta perspektiv och Christies (1986) teori. Offret utmålas som svagt och hjälplöst i 

båda perspektiven. För att uppnå idealt offerstatus behöver offret vara rädd, kuvad och endast 

bjudit sin förövare lagom med motstånd. Detta leder oss till frågan om alla instanser inom 

rättsväsendet skulle kunna vara i behov av ett samlat perspektiv på hur de ska identifiera och 

bemöta våld i nära relationer. En fördjupad insikt kring våldsutsatta kvinnors olikheter skulle 

öka rättsväsendets möjligheter att vara förutsägbart samt behandla alla målsäganden 

likvärdigt. 

 

Vi anser att rättssystemet inte verkar ha samma konstruktioner på offer för andra former av 

brott med våldsinslag som kan drabba även män, som exempelvis överfallsrån. Medias 

bidragande till konstruktionen av det ideala offret hos nämndemän och ordförande i en 

tingsrätt tror vi kan vara en bidragande orsak till de varierande domarna vi sett i materialet. 

Både Davies (2011, s. 60, 72) och Smolej (2010, s. 76) beskriver hur det endast är de renaste 

och mest ideala offren vi ser i media. Oavsett om det är medvetet eller omedvetet, så menar vi 

att det finns en risk att både nämndemän och ordförande påverkas av dessa stereotyper.  

 

Vi är medvetna om att studiens valda metod begränsar vår möjlighet att få tillgång till all 

information som gavs under tingsrättens huvudförhandlingar. Med en 
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observerande/deltagande studie så hade vår kunskap kunnat fördjupas ytterligare. Fowlers 

modell har dock fördelen att kunna skilja på hur skeenden konstrueras på ett tydligt vis. Vi 

anser därför att modellens tillämpbarhet på vårt material har varit god.   

Det finns enligt oss lika många typer av offer som det finns individer. Den våldsutsatta 

kvinnan är inte ett tomt blad innan hon utsätts för grov kvinnofridskränkning. Hon har en 

personlighet och ett bagage från tidigare liv som kan påverka hennes reaktioner på våldet och 

kränkningarna. Vår slutsats blir att det inte bör finnas några färdiga offermallar och ideala 

offer i tingsrättens kontext. Genom att alla offer inte passar in i mallen riskerar vissa att 

exkluderas och inte behandlas lika. Detta leder i sin tur till att rättssäkerheten hotas.  Borde 

kvinnan som målsägande till grov kvinnofridskränkning definieras utefter 

“beroendehypotesen”, där hon ses som hjälplös och beroende i relation till mannen 

(Andersson & Lundberg 2001, s. 74ff)? Ska det då vara rättens ansvar att frångå 

omedelbarhetsprincipen, beskrivet i Lundberg et al. (2011, s. 567), och istället utgå från vad 

kvinnan berättat för polisen i förundersökningen? Eller ska omedelbarhetsprincipen vara den 

som gäller, så att mannen frias om kvinnan tar tillbaka sina tidigare uttalanden? Det är vår tro 

att en konsensus gällande hur dessa frågor ska hanteras kan bidra till en ökad rättssäkerhet.  

 

Det finns idag lättillgängliga och användarvänliga webbutbildningar som förklarar våld i nära 

relation. Utbildningarna är dock ofta färgade av de intresseorganisationer som de utgår ifrån. 

En intressant frågeställning för vidare forskning hade varit vad som hänt om alla nämndemän 

fick en oberoende utbildning kring de specifika processer som har identifierats ingå i våld i 

nära relation. Hade vi då kunnat se och mäta effekter av detta genom mer samstämmiga 

domar gällande grov kvinnofridskränkning? Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att 

se över hur Sveriges domstolar kan uppnå konsensus kring hur tingsrätten ska hantera de 

ärenden där kvinnan tar tillbaka sina anklagelser mot mannen. 

 

  



 

37 

 

Litteraturförteckning 
 

Allwood, C. M., & Eriksson, M. G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Andersson, B., & Lundberg, M. (2001). Kvinnomisshandel som kunskapsfält: att definiera, 

förklara och hantera ett socialt problem. I Åkerström, M., & Sahlin, I. (Red.), Det 

motspänstiga offret (s. 63-91). Lund: Studentlitteratur. 

 

Boréus, K. (2011). Texter i vardag och samhälle. I Ahrne, G. & Svensson, P. (Red.), Handbok 

i kvalitativa metoder (s. 131-149). Stockholm: Liber. 

 

Boréus, K., & Bergström, G. (2005). Lingvistisk textanalys. I Bergström, G., & Boréus, K. 

(Red.), Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (s. 

263-304). Lund: Studentlitteratur.  

 

Boréus, K., & Bergström, G. (2012). Analys av metaforer, grammatik och ordval. I 

Bergström, G., & Boréus, K. (Red.), Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (s. 263-305). Lund: Studentlitteratur. 

 

Brottsförebyggande rådet. (2009). Våld mot kvinnor och män i nära relationer- Våldets 

karaktär och offrens erfarenheter av tidigare kontakter med rättsväsendet. (Rapport 2009:12). 

Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Från: 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180002016/1371914720735/2009_12_va

ld_kvinnor_man_nara_relationer.pdf 

 

Brottsförebyggande rådet. (2008). Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen. Om 

ungdomsbrott, relationsvåld och organiserad brottslighet. (Rapport 2008:8). Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet. Från: 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180007096/1371914723985/2008_8_otil

laten_paverkan_brottsoffer_vittnen.pdf 



 

38 

 

Brottsförebyggande rådet. (2000). Grov kvinnofridskränkning - en kartläggning. (Rapport 

2000:11). Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Från: 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800020421/1371914732204/2000_11_g

rov_kvinnorfridskrankning.pdf (2017-05-07). 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Christie, N. (1986). The Ideal Victim. I Fattah, E. A. (Ed.), From Crime Policy to Victim 

Policy (s. 17-30). New York: St. Martin´s Press. 

 

Christie, N. (2001). Det ideala offret. I Åkerström, M., & Sahlin, I. (Red,), Det motspänstiga 

offret. (s. 46-62). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Davies, P. (2011). Gender, Crime and Victmimisation. London: SAGE Publications Ltd. 

 

Ekström, V. (2012). Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - 

konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck. Nordisk Juridisk 

Tidsskrift, Retfærd, 3, 51-68.  

 

Fairclough, N., & Wodak, R, (1997). Critical Discourse Analysis. I Van Dijk, T. A. (Ed.), 

Discourse as social Interaction. (s.258-284). London: SAGE Publications. 

 

Fowler, R. (1991). Language in the news- Discourse and Ideology in the press. London: 

Routledge. 

 

Granström, G. (2006). Att arbeta med juridiskt material - metodologiska möjligheter och 

problem. I Roxell, L., & Tiby, E. (Red.), Frågor, fält och filter: kriminologisk metodbok (s. 

231-251). Lund: Studentlitteratur. 

 



 

39 

 

Grøvdal, Y. (2013). En bedre framtid? Ulike sider ved bruk av restorative justice og strafferett 

i saker om menns vold mot kvinner i nære relasjoner. Materialisten Tidsskrift for forskning, 

fagkritikk og teoretisk debatt, 40(1/2), 57-84.  

 

Hydén, M. (2001). Misshandlade kvinnors uppbrott- En motståndsprocess. I Åkerström, M., 

& Sahlin, I. (Red.), Det motspänstiga offret (s. 92-118). Lund; Studentlitteratur.  

 

Hydén, M. (2012). Våld i nära relation- Att lyssna till berättelser om responser på våldet. I 

Heber, A., Tiby, E., & Wikman, S. (Red.), Viktimologisk forskning- Brottsoffer i teori och 

metod (s. 95-116). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kuosmanen, J., & Starke, M. (2015). The ideal victims? Women with 

intellectual disability as victims of prostitution-related crime, Scandinavian Journal of 

Disability Research, 17(1), 62-75. 

 

Lundberg, K., Schüldt, J., Rother-Schirren, T., Lagerstedt, A., Calleman, C., Nordell, PJ., 

Persson, A H., Radetzki, M., & Zila, J. (2011). Juridik- Civilrätt, Straffrätt, Processrätt. 

Stockholm: Bonnier utbildning. 

 

Meyer, S. (2016). Still blaming the victim of intimate partner violence? Women’s narratives 

of victim desistance and redemption when seeking support. Theroretical Criminology, 20(1), 

75-90.  

 

Nationellt centrum för kvinnofrid. (2017). Grov kvinnofridskränkning. Hämtad 8 april, 

2017.  Från http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/grov-

kvinnofridskrankning/  

 

Nationellt centrum för kvinnofrid.(2017). Vad säger lagen? Hämtad 5 maj, 2017. 

Från:  http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vad-sager-lagen/  

 

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/grov-kvinnofridskrankning/
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/grov-kvinnofridskrankning/
http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vad-sager-lagen/


 

40 

 

Notisum. (2016-06-16). Grov kvinnofridskränkning. Hämtad 8 april, 2017. Från 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm Lagrum: Brottsbalken 1962:700. 

 

Pemberton, A. (2016). Dangerous victimology: My lessons learned from Nils Christie. 

Temida, 19(2), 257-276.  

 

Polismyndigheten. (2016-10-27). Brott i nära relationer. Hämtad 5 maj, 2017. Från 

https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Brott-i-nara-relationer/ 

 

Proposition 2006/07:38. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. Stockholm: 

Socialdepartementet.  

 

Rikspolisstyrelsen (2010). Våldsutsatta kvinnor berättar - En utvärdering av projekt Karin. 

(Rapport 2010:2). Stockholm: Rikspolisstyrelsen. Från: 

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-

utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Brottsofferarbete/Karin_100713_webb.pdf 

 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). (2010). Grov 

kvinnofridskränkning- Vad vet vi efter 10 år? (Rapport nr 1/2010). Stockholm: Roks. Från: 

http://www.mynewsdesk.com/se/roks/documents/grov-kvinnofridskraenkning-vad-vet-vi-

efter-10-aar-24364 

 

Smolej, M. (2010). Constructing ideal victims? Violence narratives in Finnish crime-appeal 

programming. Crime, Media, Culture, 6 (1), 69-85. 

 

Socialstyrelsen. (2016). Våld- Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete 

med våld i nära relationer. Socialstyrelsen: Stockholm.  

 

Strobl, R. (2004). Constructing the Victim: Theoretical Reflections and Empirical Examples. 

International Review of Victimology, 11, 295-311.  

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm


 

41 

 

Vetenskapsrådet. (2004). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Wilson, M., & O´Brien, E. (2016). Constructing the ideal victim in the United States of 

America’s annual trafficking in persons reports. Crime, Law and  Social Change, 65(1), 29–

45.  

 

Zaykowski, H., Kleinstuber, R., & McDonough, C. (2014). Judicial Narratives of Ideal and 

Deviant Victims in Judges’ Capital Sentencing Decisions. American Journal of Criminal 

Justice, 39(4), 716-731.  

 



 

1 

 

Bilaga 1. Målförteckning över domar från Göteborgs tingsrätt 
 

 

Friande domar: (analys av respektive dom återfinns i bilaga 2, se sidnummer nedan). 

(F1)            B 4753-16     (bilaga 2, s. 1) 

(F2)            B 3885-16 (bilaga 2, s. 3) 

(F3)            B 136-16 (bilaga 2, s. 4) 

(F4)            B 16049-15 (bilaga 2, s. 7) 

(F5)            B 15354-15 (bilaga 2, s. 8) 

(F6)            B 12021-16 (bilaga 2, s. 11)   

(F7)            B 8250-16 (bilaga 2, s. 12)   

 

Fällande domar: (analys av respektive dom återfinns i bilaga 2, se sidnummer nedan). 

(F8)            B 8516-16 (bilaga 2, s. 13) 

(F9)            B 8893-16 (bilaga 2, s. 15) 

(F10)          B 9552-16 (bilaga 2, s. 17) 

(F11)          B 13612-15 (bilaga 2, s. 19) 

(F12)          B 4050-15 (bilaga 2, s. 21) 

(F13)          B 1719-16 (bilaga 2, s. 23) 

(F14)          B 11713-16 (bilaga 2, s. 25) 

 

Inom parentes anges hur vi refererar till domarna i den löpande texten (F1-14)
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Bilaga 2. Analys av domar utifrån studiens fem valda teman 
 

 

Analysteman :  

1. Medverkande i rättsprocessen 

2. Rädsla/sårbarhet/svaghet 

3. Motstånd/provokation 

4. Eget bidragande till utsatthet 

5. Framställning av åtalad 

 

(+) = Bidrar till föreställningen av det ideala offret. 

(-)  = Bidrar till föreställningen av ett icke-idealt offer. 

 

I de fall en rubrik i analysen har lämnats tom så innebär det att ingen information finns i 

materialet gällande det aktuella temat. 

 

Friande domar (F1-F7) återfinns på sidan 1-13. 

Fällande domar (F8-F14) återfinns på sidan 13-25. 

 

 

 

Friande domar 

 

F1  

Medverkande i rättsprocessen: 

• Målsägande har tonat ned vad som hänt, hållit tillbaka och lämnat vaga uppgifter. (s 

4). (-) 

• Berättat om knuffar, struptag, slag mot ansiktet och slag mot huvudet (s 4). (+)  

• Målsägande har lämnat en detaljerad redogörelse. (+) 

• Hon kan inte beskriva närmare varför hon blev sittandes naken i badkaret efter att 

åtalad låst dörren, tagit hennes nycklar osv (s 7). (-)  

• Vid två av åtalspunkterna har målsägande lämnat vaga uppgifter (s 8). (-) 
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Rädsla/ sårbarhet/ svaghet: 

• Målsägande lämnar själv sin egen lägenhet för att komma ifrån åtalad (s 4). (+) 

• Berättar att hon reagerade med chock (s 4). (+) 

• Fått sitta naken i badkaret utan nycklar (dörren var låst), kläder eller mobiltelefon (s 

7). (+) 

• Hon säger att hon varit för rädd för att polisanmäla (s 7). (+) 

 

Motstånd/ provokation: 

• En av åtalspunkterna föregicks enligt tingsrätten av “kraftigt provocerande handlingar 

från målsägandes sida”. (-) 

 

Eget bidragande till utsatthet: 

 

Framställning av åtalad:  

• Skickat förolämpande, kränkande och hänsynslösa sms (s. 4, 7). (+) 

• Knuffat, strupgrepp, slagit med öppen hand mot bakhuvudet, knytnävsslag mot 

ansiktet (s. 5). (+) 

• Visat likgiltighet inför att han kan åsamka skada på målsäganden (s. 6). (+) 

• Slagit offret när hon satt naken i badkaret (s 7). (+) 

• Tar målsägandes mobil och nycklar och låser dörren (s. 7). (+) 

• Slagit vittne i ansiktet när hon ingrep under en misshandel av målsäganden (s. 6). (+) 

• Kraftig provokation från offrets sida (s. 8). (-) 

 

Egna anteckningar: 

”I de fall där målsägande kraftigt provocerat den åtalade så kan det inte på grund av 

provokationen innebära en sådan kränkning av integritet eller skada på självkänsla som gör 

grov kvinnofridskränkning gällande” (s 8). Det nämns ingenstans vad provokationen bestod 
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av, och alltså heller inte då vad som räknas som ett skäligt svar på denna provokation. “Åtalad 

har problem med självkontrollen” (s 9).  

Åtalad beskrivs ha “tappat kontrollen över sitt handlande” (s 6).  

 

F2  

Medverkan i rättsprocessen: 

• Målsägande ringer polisen två gånger (s 5) (+) 

• Ville inte gärna prata med polisen utan bara få assistans att ta sig ur lägenheten (s 9). 

(-) 

 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet: 

• Operatören på 112 uppger att han i samtalet hör en kvinna skrika och bli slagen (s 5). 

(+) 

• Målsäganden var ledsen och grät när polisen kom (s 5). (+) 

 

Motstånd/ Provokation: 

 

Eget bidragande till utsatthet: 

• Båda parter har riskbeteende i fråga om alkoholkonsumtion (s 4). (-) 

• De båda hade samma dag för misshandeln handlat öl tillsammans på Systembolaget (s 

4). (-) 

• Målsägande hade druckit några öl med procenthalt 7,2, vidare resonemang om 

huruvida hon även druckit vodka denna dag (s 4). (-) 

• Sjukhuset noterar att hon är alkoholpåverkad och framstod som berusad när hon kom 

in för vård (s 6). (-) 

• Återvände till hemmet efter att ha sovit hos en vän (s 6). (-) 

• Tingsrätten tar hänsyn till att sjukhuset sju timmar efter att målsägande inkommit 

noterar att hon fortfarande var berusad. Detta ger tvivel i fråga om trovärdighet och 

tillförlitlighet menar TR (s 12). (-) 
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Framställning av den åtalade:  

• Åtalad menar att de inte varit fråga om att de varit sambos, utan att målsägande endast 

varit inneboende och hyrt ett rum hos honom. (-) 

• Den åtalade menar att han druckit 3-4 öl en av de aktuella tillfällena (s 5). (-)  

• Polisanmält målsägandens son för misshandel. Den åtalade uppgav att han vid tillfället 

för misshandeln hade blivit snurrig och att det hade svartnat för ögonen ( s. 8f). (-) 

• Slag mot bakhuvudet, sparkar mot tinningen, slag mot näsan, tinningen, ögonen, tog 

tag i hennes armar och bände, bet henne i underarmarna (s. 5f). (+)  

• Målsägande beskriver hur åtalad blev helt galen och försökte slå henne med ett askfat 

samt kastade ett järnföremål mot henne (s. 8). (+) 

• Hotat målsägande (s. 11). (+) 

• Riskbruk av alkohol (s. 4). (+) 

• Kontrollfreak (s. 8). (+) 

• Handlat öl (s. 4). (+) 

 

Egna anteckningar:  

Ett av vittnenas vittnesmål anses som mindre tillförlitligt då denna person uppgett att han har 

haft ett tablettmissbruk, som han inte helt är fri från, samt att han lidit av depressioner (s 7, 

12). 

 

F3 

Medverkan i rättsprocessen: 

(+) Bröt ihop och berättade allt på polisstationen (s 13). (+) 

 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet: 

• Åtalad har tränat och tävlat i, MMA (s 4). (+) 

• Blev så rädd att hon gömde sig i trappuppgången i flera timmar (s 5). (+) 
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• Blev rädd när hon såg åtalad på gatan och försökte ta sig in i bilen igen, men han 

hindrade henne (s 5). (+)  

• Försökte springa från platsen (s 5). (+) 

• Ett vittne beskriver målsägande som nedstämd (s 7). (+) 

• Sjukhuset registrerar hjärnskakning efter misshandel (s 9). (+) 

• Målsägande medföljer till sjukhuset med åtalade precis efter en misshandel för att 

hälsa på/ hämta en släkting till honom (s 11). (-)  

• Förhörsledaren registrerar att målsäganden verkar mycket rädd (s 12). (+) 

• Hon berättar att hon var redo att hoppa från fjärde våningens fönster pga. rädsla (s 12). 

(+) 

• Hade sex med den åtalade precis efter misshandeln, då hon insåg att “det var lönlöst 

att säga emot och lät honom hållas” (s 13). (-) 

• Målsägande anger att hon har svårt att sova och får äta mediciner (s 18). (+) 

 

 

Motstånd/ Provokation: 

• Åtalad har tidigare anmält målsägande för misshandel (s 4). (-) 

• Sagt till åtalad att hon var gravid när hon inte var det (s 5). (-) 

• Åtalad menar att målsäganden spottat på honom och startat bråk (s 6). (-)  

• Skriver i sms till åtalad att hon fått hjärnblödning av hans misshandel, när det var 

hjärnskakning hon fått. Ses som tecken på bristande tillförlitlighet i hennes berättelser 

(s 10). (-) 

• Försvarar sig genom att hålla upp en köksstol mellan sig själv och åtalad (s 12). (+) 

• Lyckas en gång att prata åtalad lugn, då han jagat henne med kniv. Genom att säga att 

hon älskade honom och att alla andra var ute efter att förstöra för dem, så lugnade hon 

ner situationen (s 12). (+) 
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Eget bidragande till utsatthet: 

• Åtalad säger att en av bilderna som målsägande åberopat som bevis, är tagen på 

Halloween och är teatersmink, TR anser att detta sänker målsägandens trovärdighet 

(utan att saken undersökts) (s 8). Förundersökning om bevisförvanskning inleds men 

är ej avslutad (s. 3). (-) 

• Tingsrätten skriver att målsägande tagit botox i läpparna sex månader innan hon blev 

skallad, ingen förklaring ges till varför detta är relevant, möjligen på grund av 

skadeläget/ bilderna som presenteras? (-) 

 

Framställning av den åtalade:  

• Åtalad har tidigare anmält målsägande för misshandel (s 4). (-) 

• Åtalad uppger i sms till målsägande att han ska be om hjälp för att han ska bli lugnare 

(s. 9). (-) 

• Har varit drogfri de senaste två åren (s. 17). (-) 

• Han hävdar nödvärn i ett fall där målsägande börjar örfila honom och han knuffar bort 

henne (s. 13). (-) 

• MMA-fighter (s. 4). (+) 

• Varit otrogen mot målsägande (s. 4). (+) 

• slagit i ansiktet, skallat målsäganden, slängde henne till marken, slagit i huvudet, 

dragit i armarna, hotat och jagat med kniv (s. 4f, 12). (+) 

• Dödshotat målsäganden via sms (s. 13). (+) 

• slagit sönder bil (5f). (+) 

• Åtalad beskrivs som riktigt förbannad och helt svart i ögonen (s. 12). (+) 

 

Egna anteckningar:  

Det tas upp att målsägandes lögn om graviditeten och hennes sms angående en hjärnblödning 

(istället för hjärnskakning) skadat hennes tillförlitlighet och trovärdighet genom hela målet. I 

meddelanden talar åtalad om heder och respekt (s 9).  
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F4 

Medverkan i rättsprocessen: 

• “Gällande åklagarens ansvarsyrkanden är hennes uppgifter osäkra, svävande och 

detaljfattiga. Uppgifter lämnas med påfallande återhållsamhet. Svårt att avgöra vad 

som är självupplevt och vad som är medvetet tillbakahållet” (s 7). (-) 

• Vid huvudförhandlingen kan målsäganden inte tydligt redogöra för hur en av 

situationerna utspelat sig (om hon blev knuffad eller om hon snubblade). (-) 

 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet: 

• var gravid vid ett av tillfällena (s 10). (+) 

• Säger att hon inte fick ont utan blev chockad (s 10). (-) 

• Enligt vittnen som pratat/ träffat målsäganden i direkt anslutning till misshandeln så 

var hon upprörd och lämnade hemmet med det minsta barnet. Hon hade märken runt 

halsen och på örat efter struptag. (+) 

• Hon anger att hon inte minns om det gjort ont (s 12). (-) 

• Hon anger att hon inte blev rädd av de hot han ringt hennes kollega för att framföra.(-) 

• Hon anger att det inte gjorde ont att bli knuffad in i en garderob (s 14) (-) 

• Det gjorde ont att bli stampad på foten (+) 

• Knuffade till åtalad när han stampat henne på foten, han tog tag i hennes handled- men 

det gjorde inte ont (-) 

• Målsägande menar att den åtalade var arg när han uttalade hoten och inte menade vad 

han sa (s 15) (-) 

• Målsägande berättar att hon hotat honom tillbaka. (-) 

• Målsägande säger att hon själv skickat arga och elaka sms till den åtalade när de 

bråkar (-) 

• Målsäganden anger själv att hon inte förändrats under tiden som våldet pågått. (-) 

• Målsäganden säger vidare att “hon är tålig och inte tar så allvarligt på saker” (s 17) (-) 
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Motstånd/ Provokation: 

• Medger att hon rivit den åtalade i ansiktet. berättar att hon hade långa naglar vid 

tillfället och att den åtalade hade märken dagen efter. Hon minns inte om han skallade 

före eller efter att hon rivit honom (s 8). (-) 

 

Eget bidragande till utsatthet: 

• Enligt TR har målsäganden själv bidragit till bråk och våldsanvändning (s 17) (-) 

• Båda parter anger att de vill fortsätta leva tillsammans (s 4). (-) 

 

Framställning av den åtalade:  

• Ingen ideal gärningsman då han erkänner klandervärt beteende mot målsäganden, 

erkänner att han har alkoholproblem och att han vill ha stöd och hjälp med detta (s 2) 

(-) 

• Åtalad menar att han reflexmässigt skallat målsägande (s 8). (-)  

• Åtalad är tidigare dömd för grov kvinnofridskränkning (s 20). (+) 

• Tog stryptag, stämplat målsägande på foten (s 11, 14). (+)  

• Har muntligen och via sms hotat den målsägande (s 13, 16). (+) 

 

Egna anteckningar: Båda parter anger att de fortfarande vill leva tillsammans (s 4). 

 

F5 

Medverkan i rättsprocessen: 

• TR anser att målsäganden berättat på ett trovärdigt och detaljerat sätt (s 16). (+) 

• Anger för läkare att hon fått en bagagelucka över ögat etc. två gånger (s 5,6). (-) 

 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet: 

• Gravid (+) 

• Rädd för att berätta då hon inte visste vad åtalad skulle göra om hon berättade för 

någon (s5). (+) 
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• Åkte med den åtalade på semester tre månader efter misshandel (s 5). (-) 

• Anger att hon blev väldigt rädd och fick ont även andra gången (s 6). (+) 

• Ringer sin far för att få hjälp med att lugna ner åtalad (s 6). (+) 

• Skickar ut sin bror från lägenheten för att undvika mer bråk (s 6). (+) 

• Målsägande uppger att hon flera gånger försöker springa ifrån den åtalade (s 7). (+) 

• Låser in sig i barnens rum som skydd (s 7). (+) 

• Uppger att hon inte trodde att åtalad skulle fullfölja hoten han riktade mot henne (s 7). 

(-) 

• Hon uppger att hon mått väldigt dåligt under perioden (s 7). (+) 

• Hon har tappat kontakten med vänner och familj (s 7). (+) 

• Hon har sovit väldigt dåligt (s 7). (+)  

• Började gråta inför sin familj (s 8). (+) 

• Målsägande ska ha sagt till vittnen att åtalad kommer att åka i fängelse minst 10 år och 

att hon har bevis för att få det att hända (s 11). (-) 

 

Motstånd/ Provokation: 

• Åtalad menar att målsäganden slagit honom, vilket hon nekar till (s 7). (-) 

• Hon har sagt elaka saker till åtalad när de bråkat (s 7). (-) 

• Målsägande beskrivs som väldigt aggressiv (s 10). (-) 

• Målsägande ska ha kastat en mobiltelefon på åtalad och sparkat honom (s 10). (-) 

• Målsäganden har varit anhållen för att hon har slagit åtalad (s 10). (-) 

• Målsägande framställs som väldigt svartsjuk och kontrollerande enligt åtalad och två 

vänner till honom som vittnar (s 8). (-) 

 

Eget bidragande till utsatthet: 

• Det tog inte lång tid innan de förlovades och inom två år var de gifta (s 4). (-) 
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• Familjen har sagt att hon borde lämna, men hon har insisterat på att allt kommer att bli 

bra (s 4-5). (-) 

• Paret skilde sig enligt svensk rätt, men fortsatte att vara gifta enligt muslimsk lag, samt 

fortsatte att bo tillsammans (s 6). (-)  

• Målsäganden har hela tiden förklarat bort skador med annat när kollegor frågat (s 7)(-) 

• Hon anger att hon valde att stanna med honom för barnets skull (s 7). (-) 

• Åtalad säger att han aldrig velat gifta sig med målsägande (s 8). (-) 

• Målsäganden motsatte sig stöd och hjälp från socialkontoret (s 9). (-) 

 

 

Framställning av den åtalade:  

• Ett vittne för den åtalade berättar att han inget vet, men att den åtalade försökt påverka 

honom att ta parti (s 15). (+) 

• Åtalad anger att han är rädd för målsägande (s 8). (-) 

• Åtalad fick inte lov att träffa sina barn för målsägande (s 8). (-)  

• Målsäganden fick åtalad att bryta med familj och vänner (s 8). (-) 

• Målsägande tvingade åtalad att dra tillbaka skilsmässan (s 9). (-) 

• Åtalad berättar att målsägande svär åt honom och spottar på honom (s 10). (-) 

• Åtalad har velat kontakta en familjerådgivare för att familjen skulle få hjälp och stöd 

(s 9). (-)  

• Ett vittne anger att den åtalade är konflikträdd (s 14). (-) 

• Aggressiv, och slår målsäganden inför hennes familj (s. 4fff). (+) 

• Slår målsäganden när hon är gravid (s. 4). (+) 

• Hotfull och börjar slå målsägande. Kastar en datorstol på henne, puttar hennes bror, 

sparkar henne på låret, slår henne i huvudet med en mobiltelefon (s. 6f). (+) 

• Hotar offret och hennes familj (s. 7). (+)  
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Egna anteckningar:  

När TR resonerar så säger de att målsägandens vittnen “återberättar”, och när den åtalades 

vittnen “förklarar”. Detta trots att ingen sett något våld- alla vittnen återberättar det som de 

två parterna berättat för dem under äktenskapets gång.  

Den åtalade nekar till att han någonsin hotat målsäganden, trots att det finns inspelat på 

telefon. Inget resonemang om att detta påverkar hans trovärdighet eller tillförlitlighet. 

Åtalad berättar att målsägande nekat honom sex sedan deras barn fötts, hon motsätter sig 

beröring (s 8).  

“Första gången hon blev slagen”- det är mycket nominalisering i denna dom.  

 

F6 

Medverkan i rättsprocessen: 

• Lämnat nedtonade uppgifter (s 4). (-) 

 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet: 

• Blev slagen 3-4 gånger i ansiktet medan hon höll bebisen (s 4). (+) 

• Målsäganden anger att det inte gjorde ont när hon blev sparkad i magen och på benen 

samt slagen i ansiktet och dragen i håret (s 4). (-) 

• Målsägande säger att hon inte blivit rädd för de hot som åtalad riktat mot henne (s 4).  

(-) 

 

Motstånd/ Provokation: 

 

Eget bidragande till utsatthet: 

• Paret är fortfarande gifta när rättegången hålls (s 3). (-) 

 

Framställning av den åtalade:  

• Utdelat ett flertal slag mot målsägandes huvud när deras gemensamma baby var 

närvarande (s. 4). (+)   

• Dragit i håret, slagit i ansiktet, hotat att slänga ut målsägande genom fönstret 

(stämningsansökan B 12021-16). (+) 
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• Är fortfarande gift med målsäganden (s. 3). (-) 

 

Egna anteckningar:  

Det är inte mycket som sägs om de involverade i denna rättsprocess. Tänkvärt är dock att en 

kvinna så enkelt kan fria sin förövare genom att säga att det inte gjort ont och att man inte 

blivit rädd?? //JS 

 

F7 

Medverkan i rättsprocessen: 

• Målsägande ringde själv till polisen och anmälde (s 3). (+)  

• Vissa uppgifter säger målsägande att hon inte vill minnas eller kännas vid (s 5). (-)  

• Under rättegången förminskar målsägande våldet (s 5). (-) 

• Hon ändrar sina uppgifter mellan polisförhör och rättegång (s 5). (-) 

 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet: 

• Målsägande anger att hon vid våldstillfället fick en flashback och blev rädd (s 4). (+) 

• Hon fick panik och kunde inte andas (s 4). (+)  

 

Motstånd/ Provokation: 

• Målsägande och åtalad berättar om hur målsägande hällt tändvätska på den åtalade och 

försökt tända på (s 4). (-)  

 

Bidragande till egen utsatthet: 

• Åtalad har tidigare varit dömd för att utöva våld mot målsägande. Samma dag han 

kom ur fängelset så träffade hon honom (s 3). (-) 

• Efter en rad kärleksbrev som åtalad skickat till henne från fängelset så trodde hon att 

våldet skulle upphöra (s 3). (-) 

• Målsägande uppger att det fungerade bra tills de började dricka alkohol (s 3). (-)  
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• Hon blev kraftigt berusad vid varje tillfälle som resulterade i våldshandlingar från 

åtalad (s 4). (-)   

• Hon drack tre öl direkt på morgonen (s 4). (-) 

 

Framställning av åtalad: 

• Satte handen i offrets mun och vred om (s. 4). (+) 

• Har vid tidigare tillfällen blivit dömd till misshandel av målsägande (s. 4). (+) 

• hävdar att han endast använt våld i nödvärn (s. 3, 6). (-) 

• Lider av alkoholmissbruk (s. 8). (-) 

• Skrivit kärleksbrev till målsägande under tiden han satt i fängelse (s. 3). (-) 

 

Egna anteckningar: Träffade åtalade samma dag som han frigavs från det tidigare 

fängelsestraffet (s. 3).  

 

 

Fällande domar 

 

F8 

Medverkan i rättsprocessen: 

• Det var den målsägande som tillkallade polis (s 5). (+) 

• Målsägande medverkar genom att tydligt berätta om våldshandlingarna och dess 

effekter på henne (s 5). (+)  

• Tingsrätten anser att målsägandes berättelse är trovärdig och målande (s 6,7). (+) 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet: 

• Målsägande har artros i knäna, varför hon faller lätt och har svårt att ta sig upp (s 

5).(+) 

• Fick ej hjälp upp från golvet efter att ha blivit knuffad av åklagad (s 5). (+) 

• Blivit sparkad på höften när hon låg ner (s 5). (+)  
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• Hon uppger att hon fortfarande har ont i höften (s 6). (+)  

• Målsägande uppger att hon var helt oförberedd på slaget (s 6). (+) 

• Hon blev yr och fick en fruktansvärd smärta (s 6). (+) 

• Hennes hörapparat flög ur och gick sönder av slaget (s 6). (+)  

• Målsägande blev så yr att hon bad åklagad ringa efter läkare, vilket han ej gjorde (s 6). 

(+) 

• Hon har fortfarande återkommande huvudvärk efter slaget (s 6). (+) 

• Målsägande kände fruktan för sitt liv (s 7). (+) 

• Hon kunde inte ligga som hon brukar i sängen på grund av smärta (s 8). (+) 

 

Motstånd/ Provokation: 

 

Eget bidragande till utsatthet: 

• Paret har varit tillsammans i dryga 60 år, trots att han alltid “haft problem med 

humöret” (s 4,5). (-) 

• Sedan den sista våldshandlingen så har paret levt separerade (s 5). (+) 

 

Framställning av åtalad: 

• “Den åklagades aggressioner och hetsiga humör har varit ett problem under en lång 

tid” (s 4-5). (+)  

• Vägrar ringa läkare när målsägande ber honom göra det (s. 6). (+) 

• Visste att målsägande hade problem med artros (s. 5). (+) 

• Hjälper inte målsägande upp när hon ligger på golvet (s. 5). (+)  

• Den åklagade bestrider inget av det målsäganden berättat, dock har han inte gjort det i 

syfte att kränka hennes integritet menar han. (-)  

• Han är 86 år gammal vid tiden för åtalet (s 1). (-) 
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Egna anteckningar: Vid ett av tillfällena beskrivs hur målsägande ska hämta såpa på 

badrummet för att skura köksgolvet när hon plötsligt får ett slag av den åtalade (s 6). Den 

åtalade beskrivs som en man som har “allt annat under ordnade former” (s 9). 

 

F9 

Medverkan i rättsprocessen:  

• Lämnat en klar, levande, detaljrik och konstant berättelse om händelserna (s 7). (+) 

• Berättar om egen delaktighet i konflikterna (s 9). (+) 

• Ville ej berätta om våldet för undersökande läkare för att skydda åtalad (s 12). (-) 

• Målsägande kontaktar polisen efter ett våldstillfälle (s 21). (+)  

 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet:  

• Målsägande har i chattkonversationer med åklagad uppgett att hon inte är rädd för 

honom (s 9). (-)   

• Målsägande hotar i chatten och skriver att “han vet vad hon är kapabel till” (s 9). (-)  

• Hon var gravid vid flera av gärningarna (s. 11 m fl.). (+) 

• Ett av slagen utdelades i bilen och TR resonerar om att detta gjort henne extra sårbar 

då det var ett trångt utrymme (s 12). (+)  

• Hon uppger att hon vid våldstillfällen blivit orolig för barnet i magen och ville 

uppsöka sjukhus (s 12). (+) 

• Vittne säger att målsägande gråtit och haft ont (s 13). (+)  

• Läkare uppger att målsägande varit uppriven och gråtit mycket (s 13). (+)  

• Hon uppger att “hon fått ta emot slag och sparkar från alla möjliga håll” (s 18). (+)  

• Målsägande uppger att hon blivit rädd (s 18). (+) 

• Ytterligare ett vittne berättar att målsägande varit jätteledsen och att hon grät (s 19). 

(+) 

• Målsägande följer med på en grillfest där åtalad är för att försonas med honom dagen 

efter en av ovan gärningar (s 21). (-)  
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• Målsägande berättar att när åtalad hotat henne med att publicera nakenbilder av henne 

på Facebook att “hon då kände att han var farlig och kunde göra vad som helst” (s 21). 

(+) 

• Vittne säger att “målsägande var gravid och inte skulle kunnat attackera åklagad som 

han beskriver det” (s 22). (+)  

• Polis på plats beskriver målsägande som stressad och rädd (s 23). (+)  

 

Motstånd/ provokation:  

• Målsägande har varit arg och sagt otrevliga saker till åtalad. (-) 

• Målsägande har knuffat åtalad. (-) 

• Målsägande har rivit åtalad i ansiktet (s 9). (-)  

• Vid ett av tillfällena som resulterade i våld så försökte målsägande först att lämna 

platsen tillsammans med barnet (s 17). (+) 

• Målsägande sparkade på ett bord och en grill innan hon försökte lämna platsen (s 17). 

(-)  

• Målsägande låste vid ett tillfälle ute åtalad på balkongen och ringde hans bror samt 

väntade tills denne kom till lägenheten innan hon släppte in honom igen (s 18). (+)  

• På grillfesten fick deltagare fysiskt hålla de båda isär från varandra för att förhindra 

slagsmål (s 21). (-)  

 

Bidragande till egen utsatthet: 

• I ett mejl har målsägande skrivit till den åklagade att “hon accepterar vilken dom som 

helst om han vill bestraffa henne” (s 10). (-)  

• Hon har efter våldshandlingarna i skrift förklarat sin kärlek för den åtalade ( s 10). (-)  

 

Framställning av åtalad:  

• knuffat omkull, stryptag, slag mot huvudet, slag i ansiktet, dragit i håret, sparkat i 

magen, slag mot kroppen (s. 3f). (+) 

• upprepat våld mot gravid kvinna (s. 12ff, 21). (+) 
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• Hotat att publicera nakenbilder på målsäganden på Facebook (s. 4). (+) 

• Hotat att döda målsäganden (s. 14). (+) 

• Ger vid förhör en lång, levande och detaljrik berättelse (s. 9). (-) 

• Åtalad anger att han blivit riven av målsäganden (s. 10). (-) 

• Vittne beskriver åtalad som trevlig, snäll och omtyckt (s. 20). (-) 

 

Egna anteckningar: Någonstans så finns en underton av heder i detta ärende? Att han skulle 

publicera bilderna av henne naken då det skulle leda till att hennes far dog, samt att han 

senare säger att han inte publicerade dessa då det skulle “skada honom själv”. 

 

F10 

Medverkan i rättsprocessen: 

• Målsägande anger att hon har fruktansvärda minnesluckor pga. missbruket (s 6). (-) 

• Hon minns nästan inget av händelserna under två av åtalspunkterna (s 6). (-)  

• TR anser att hon lämnar en trovärdig berättelse där hon snarare förminskat än förstorat 

våldet (s 9). (+) 

• Målsägande berättar ofördelaktiga saker om sig själv vid förhandlingen (s 9). (+)  

• Polisen meddelar att målsägande inte ville medverka under början av 

förundersökningen (s 10). (-) 

 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet: 

• Målsägande berättar hur hon slutat gå på sina NA-möten på åtalads inrådan (s 6). (+)  

• Målsägande har kraftig ADHD (s 6). (+) 

• Anger att hon knappt kände örfilen hon fick, hon såg ej detta som misshandel (s 6). (-)  

• Målsägande berättar att åklagad blev arg och röjde runt när hon fick fel sorts 

smärtstillande från läkaren (s 7). (+)  

• Hon beskriver sig som orolig, hysterisk och att hon grät (s 7). (+)  

• Hon säger att hon “blev som en trasdocka” (s 7). (+) 
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• Hon fruktade för sitt liv (s 7). (+) 

• Våldet beskriver hon som “huliganaktigt” (s 7). (+) 

• Hon fick ett epilepsianfall efter en av våldshandlingarna (s 7). (+)  

• Hon beskriver hur “hon bara försöker hålla sig flytande” (s 8). (+)  

• Hon har nu regelbundet träffat en terapeut (s 8). (+)  

• Ett vittne berättar om att målsägande skrikit skräckslaget, varit mycket rädd, ledsen 

och förvirrad (s 10). (+) 

• Grannen berättar att målsägande verkade mer chockad än berusad (s 10). (+) 

• Polis på plats berättar att målsägande var upprörd och panikslagen (s 10). (+) 

• Ett vittne berättar för TR att målsägande dagen efter våldshandlingen var “nedbruten 

och mycket rädd” (s 11). (+) 

• Både gamla och nya skador och svårt att resa sig (s. 11). (+) 

 

Motstånd/ Provokation: 

• Målsäganden berättar att hon gett åtalad en “rejäl örfil” (s 7). (-)  

 

Egen utsatthet: 

• Målsägande flyttade omgående in i den åtalades lägenhet (s 5). (-) 

• De missbrukade tillsammans (s 5). (-)  

• Målsägande och den åklagade pausade relationen efter ett tag, men målsägande gick 

tillbaka (s 5). (-) 

• Det beskrivs hur den målsägande “fick” ett återfall i missbruk efter att hon träffat den 

åklagade (s 6). (+) 

• De drack öl tillsammans innan en av våldshandlingarna (s 7). (-) 

 

Framställning av åtalad:  

• Ett av vittnena anger att den åtalade lät “arg och mäktig” inifrån lägenheten (s 10). (+)  
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• slagit i ansiktet, sparkat i ryggen, slå målsägandes huvud mot lampa, slitit/dragit i 

målsägandes skadade hand. Sparkade i huvudet och mot kroppen när hon låg ner (s. 3, 

7). (+) 

• Blandmissbruk (s. 4). (+) 

• Uttalat kränkningar, sa att hon var äcklig (s. 5). (+) 

• Övertalar målsägande att sluta gå på NA-möten (s. 6). (+) 

• Iskall blick (s. 7). (+) 

• Kliver över målsägande när hon ligger på marken och har ett epilepsianfall (s. 7). (+) 

• Detaljfattig och avskalad berättelse vid förhör (s. 9). (+) 

• Eskalerande kontrollbehov (s. 5). (+) 

 

Egna anteckningar:  Lever under relativt socialt ordnade förhållanden i övrigt (s 12). 

 

F11 

Medverkan i rättsprocessen: 

• Målsägande berättade för polisen vad som inträffat (s 9). (+) 

 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet: 

• Målsägande försöker lämna rummet för att åklagad skulle lugna ner sig (s 6). (+) 

• Hon var gravid vid tillfället (s 6). (+)  

• Målsägande upplevde det hela som obehagligt och skrämmande (s 6). (+) 

• Målsägande uppger att hon trodde att hoten var allvarligt menade (s 7). (+) 

• Hon säger vid ett tillfälle att “han blev argare än jag någonsin sett honom tidigare” (s 

7). (+)  

• Berättar att hon var mycket rädd, ledsen och chockad (s 8). (+)  

• Hon var i samband med misshandeln orolig för sitt barn i magen (s 8). (+) 
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• Målsägande uppger att hon blev stressad och fick panikångest som en följd av 

händelserna (s 8). (+) 

• Vittne berättar att målsägande skrek och lät rädd på rösten i telefon (s 9). (+) 

• Vittne berättar även att målsägande stod på balkongen, väntade på polis och skakade 

och var okontaktbar (s 9). (+) 

• Ytterligare ett vittne berättar att målsägande var väldigt ledsen och grät mycket (s 9). 

(+) 

• TR beskriver det som att målsägande har påverkats av våldet och mått dåligt som en 

följd av det (s 10). (+)  

 

Motstånd/ Provokation: 

• Målsägande berättar att hon slagit mot åklagades bröst för att ta sig förbi honom och 

lämna rummet, ses som självförsvar (s 6). (+)  

• Hon packade en väska för att åka hem till sin mamma (s 6). (+) 

• Hon hotar den åklagade med att abortera barnet (s 7). (-) 

• Säger att det gör ont när han slår och håller fast henne, ber honom att släppa (s 7). (+) 

• Hon låter mobilen vara på med sin mamma i andra änden under en av 

misshandelstillfällena (s 8). (+)  

• Hon försöker lämna lägenheten (s 8). (+)  

• Ställde sig på balkongen för att invänta sin mamma och polisen (s 8). (+)  

• TR väger in i bedömningen att “målsägande har vid varje tillfälle försökt ta sig från 

parets lägenhet och under en period flyttat från det gemensamma hemmet (s 10). (+)  

 

Bidragande till egen utsatthet: 

• Målsägande flyttade tillbaka till åklagad efter ca 2 veckors boende hos sin mamma (s 

7). (-)  

• Målsägande lämnade hemmet för att flytta hem till sin mamma en period (s 6). (+)  
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Framställning av åtalad: 

• stryptag, knuffar, dragit i hår, örfilat, sparkar, puttat in i bord, slagit med batong (s. 3, 

6, 8). (+) 

• Kletat ned målsäganden och hennes kläder med sitt blod (s. 8). (+)  

• Visste om att offret var gravid (s. 9). (+) 

• tar målsägandes mobiltelefon (s. 7). (+) 

• Låser dörren från insidan och tar målsägandens nycklar (s. 8). (+) 

• Slår sönder tv:n med batongen (s. 8). (+) 

• Blev upprörd och arg (s. 6). Argare än hon någonsin sett honom innan (s.7). (+) 

• Håller fast offret samt blockerar dörren (s. 6). (+) 

• Hotar offrets familj (s. 4). (+)  

• Hotar att döda målsägande om hon gör abort (s. 7). (+) 

• Ber om ursäkt efter våldet (s. 6). (-) 

• Uppmanar målsäganden att ringa polisen (s. 11). (-) 

• Blev arg och ledsen då han inte ville att de skulle separera (s. 7, 11). (-) 

• Ville prata och be om ursäkt (s. 11). (-) 

 

Egna anteckningar: I denna dom anser jag att det framkommer tydligt att TR värderar ett 

passivt svar på våldet. Att det värdesätts att kvinnan ska lämna rummet etc., hellre än att bjuda 

fysiskt motstånd? 

 

F12 

Medverkan i rättsprocessen: 

• Målsägande beskrivs genomgå “ett mycket långt förhör med stark sinnesrörelse där 

hon berättar om utsattheten (s 4). (+) 

• Hon kan precisera våldstillfällen till tid och situation utefter en logisk redogörelse (s 

4). (+) 
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• Målsägandes berättelse framstår som eftertänksam och balanserad enligt TR (s 6). (+)  

• Hon berättade för sin chef vad som hände hemma i äktenskapet, detta gör att det finns 

vittnen att presentera i rättsprocessen (s 6). (+)  

 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet: 

• Familjen levde under knappa ekonomiska förhållanden/ socialstöd (s 4). (+) 

• Familjen blev ofta vräkta pga. obetalda hyror (s 4). (+) 

• Misshandeln blev vardag (s 4). (+) 

• Uppfattade tillslut att hon var skulden till våldet (s 4). (+)  

• Döljer blåmärken och skador under heltäckande kläder i sommarvärme (s 4). (+) 

• Lider idag av posttraumatisk stressreaktion (s 6). (+) 

• Chefen vittnar om att hon ofta bröt upp tidigt från personalaktiviteter (s 6). (+) 

• Dotter berättar att mamman vid två tillfällen låtit stressad och ledsen på rösten i 

anslutning till två av åtalspunkterna (s 9). (+)  

 

Motstånd/ Provokation: 

• Målsäganden har fortsatt att lämna hemmet (vilket den åtalade inte vill), trots hot om 

våld. (-) 

 

Eget bidragande till utsatthet: 

• Paret möttes i tonåren och gifte sig tidigt, våldet har pågått länge (s 3). (-)  

• Skilda sedan 2014 (s 4). (+) 

• Målsäganden utbildade sig och fick arbete, vilket tog familjen ur den ekonomiska 

utsattheten (s 4). (+) 

 

Framställning av åtalad: 

• slag, sparkar, knuffar, knytnävsslag, örfilar, struptag, vanemässig misshandel, välter 

soffa över målsägande (s. 4, 8, 9). (+) 
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• Barnen vittnar om trasiga hemförhållanden pga. den åtalades våldsanvändning och 

kontrollbehov (s. 6). (+) 

• Under rubriken “sista julen tillsammans” beskriver två av målsägandens barn hur 

stämningen var mycket spänd och jobbig tills målsägande däckade (s. 9). (+) 

 

Egna anteckningar: I denna dom är det endast barnen som vittnat till målsägandens fördel- 

familjemedlemmar vittnar dock aldrig under ed. (JS). Tillsammans sedan tonåren. 

 

F13 

Medverkan i rättsprocessen: 

• Målsäganden lämnar utförliga, detaljerade och levande uppgifter (s 18). (+) 

• Berättat om mindre fördelaktiga saker angående sig själv (s 18). (+)  

• Inkom till polisstation (s. 5). (+) 

 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet: 

• Det var en standard sak för åtalad att ta stryptag om målsägandes hals (s 8). (+) 

• Hon trodde att hon skulle dö (s 8). (+)  

• Hon insåg hur litet hennes liv var i hans ögon (s 8). (+) 

• Hon trodde att han skulle sparka ihjäl henne (s 9). (+)  

• Modern vittnar om att målsäganden tidigare haft långa relationer med bra killar (s 13). 

(+) 

• Vittne berättar att målsägande var panikslagen och grät (s 14). (+) 

• Målsägande har berättat för väninna att hon var för rädd för att lämna åtalad (s 15). (+)  

• Målsägande berättat för väninna att hon känt sig kuvad, som en hund, alltid ett steg 

bakom åtalad, inte värd något (s 15). (+) 

• Vittne berättar att målsägande har mycket ångest och mår dåligt efter allt som hänt (s 

15). (+)  

• Hon gick ned 20 kg under förhållandet och blev kraftigt underviktig.(+) 
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Motstånd/ Provokation: 

• Alla händelser lyfter ansvar från målsägande, och reflekterar dem tillbaka på åtalad. 

Hon utsätts för våld för att han själv glömt att handla allt på affären, för att det blir 

strömavbrott i huset och för att hon går för hårt på golvet. (+).  

• Målsägande har bitit åtalad i tummen (s 10). Detta beskrivs som självförsvar (+) 

 

Eget bidragande till utsatthet: 

• “Hon förstod att hon måste därifrån” (s 8). (+) 

• Målsägandes mor vittnar om att målsägande aldrig tidigare använt droger, och att hon 

varit restriktiv med alkohol (s 13). (+) 

• Modern vittnar vidare om att målsägande aldrig tidigare varit involverad i våldsamma 

relationer (s 14). (+) 

• Målsägande har alltid tidigare varit skötsam berättar väninnan (s 15). (+)  

• Egen systematisk haschanvändning (s. 5). (-) 

 

Framställningar av åtalad:  

• systematisk nedbrytning av målsägande (s. 5). (+) 

• skurit av målsägandes kontakter med omvärlden (s. 5). (+) 

• kall och hård (s. 6). (+) 

• Hotat målsägande flera gånger i veckan (s. 8). skrikit att han ska döda alla (s. 14). (+) 

• Hugger målsägande i låret två gånger med kniv. Slår målsägande med ett metallskaft 

till en sopskyffel vid många tillfällen (s. 9). (+) 

• Röker hasch på regelbunden basis (s. 5). (+) 

• Mått dåligt sedan mamman gick bort, psykiska hälsan mindre god (s. 10, 15, 21). (-) 

• Uppger att han bara har försökt att freda sig från målsägandens våld (s. 12). (-) 

• Han hade bett målsägande flytta under åtta månaders tid (s. 12). (-) 
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Egna anteckningar: Rätten menar att den väninna som vittnar om att hon inte haft kontakt alls 

med målsägande under det året hon varit tillsammans med åtalad, talar för att målsägande 

varit utsatt för det åklagaren hävdar. Aldrig sett den formuleringen i någon av de andra 

domarna- att frånvaro av iakttagelser kan ses som en stärkande faktor i åtalet. Dejtar bara en 

mycket kort tid innan de flyttar ihop. Vill ringa sin pappa och gratulera på födelsedagen, men 

förbjöds av den åtalade att göra detta. 

 

F14 

Medverkan i rättsprocessen: 

• Målsägande menar att åklagarens påståenden aldrig inträffat (s 9). (-) 

• Hon säger att hon ljög för polisen vid förhöret efter att de kommit till lägenheten (s 

10). (-) 

• Hon minns inte vad hon sagt tidigare (s 10). (-) 

• Målsägande lämnade klara, konkreta och relativt detaljerade uppgifter i polisförhöret 

(s 11). (+) 

• TR anser det uppenbart att hon tonar ner, haft svårt att minnas och velat berätta så lite 

som möjligt under huvudförhandlingen (s 12). (-) 

• Polisen som förhörde målsägande först uppger att hon var tårögd, men angelägen om 

att berätta (s 12). (+) 

 

Rädsla/ Sårbarhet/ Svaghet: 

• Målsägande är gravid (s 5). (+) 

• Den åklagade och målsägande menar att den åklagade inte följer med målsägande 

överallt på grund av kontroll av henne, utan som beskydd då hon säger sig vara rädd 

för sitt ex (s 8). (+) 

• Båda två skyller allting på hennes ex-make som inte kan “släppa taget om henne” (s 

9). (-) 

• Målsägande säger att hon inte är rädd för den åklagade (s 10). (-) 

• Målsägande uppgav i polisförhör att hon var rädd för den åklagade som misshandlade 

både henne och barnen (s 11). (+) 
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Motstånd/ provokation: 

 

Eget bidragande till utsattheten: 

• Båda beskriver hur målsägande “gått med på att gifta sig med åtalad” så att han kan få 

stanna i Sverige (asylsökande) (s 8). (+) 

• Anledningen att de ska gifta sig är att han är muslim och ett barn är på väg (s 9). (-)  

• Målsägande anger som anledning till uppgifter hon lämnade till polisen, att det var för 

att hon var arg och ville försöka sätta dit honom (s 10). (-) 

• De båda säger att barnens uppgifter under polisförhör är lögner som hennes ex-make 

fått dem att säga (s 10). (-) 

• Ett vittne säger sig ha hört åtalad och målsägande planera att åka bort tillsammans och 

börja om med det nya barnet (s 12). (-) 

 

Framställning av åtalad: 

• Dömd för att ha misshandlat sin styvbarn (s. 4, 16f). (+) 

• Tagit struptag, tagit hårt tag om hennes käkar, utdelat slag mot hennes kind (s. 5). (+) 

• Barnen bevittnar åtalades misshandel av deras mamma (s. 3). (+) 

• Gärningar begicks mot gravid flickvän (s. 5). (+) 

• Hot att döda ofött barn (s. 5). (+) 

• Kontrollerande, följer henne överallt (s. 12). (+) 

• Barnen har sett och hört honom skrika på deras mamma (s. 12). (+) 

• Ett vittne säger sig ha hört åtalad och målsägande planera att åka bort tillsammans och 

börja om med det nya barnet (s 12). (-) 

 

 

Egna anteckningar: 

Paret flyttade ihop efter endast en månad. han flyttade in till henne och hennes 7 barn (s 7). 

TR anser att målsägande talade sanning till poliserna som kom till bostaden, och att hon nu 

ljuger i TR för att inte åtalad ska behöva få konsekvenserna. De bortser helt från hennes 
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nuvarande utsaga och dömer utefter vad hon berättat i polisförhör. Mannen döms och utvisas 

ur landet i fem år. Flyttade in till målsägande och barnen efter bara en månad. Åtalad säger att 

han blivit hotad av barnens pappas familj att de kan påverka hans asylansökan, samt att de 

hotat honom till livet och med sexuella övergrepp (s 9). Målsägande har blivit av med 

vårdnaden om barnen som familjehems placeras av sociala myndigheter (s 7). 
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Bilaga 3. Analysmodell och beskrivning 

 

Fowler´s analysmodell. 

PROCESSER: 

Handling. Något som utförs avsiktligt av någon och som står under dennes kontroll. 

Händelse. En förändring i världen som sker utan att någon handlat medvetet, och skeendet 

står inte under personens/personernas kontroll. 

 

Materiell/ Fysisk handling: Fysiska, yttre och förnimbara. När något påverkas fysiskt, utfört 

av en agent med uppsåt. (Slår, sparkar, kastar, lyfter, skriker, hotar). 

Materiell/ Fysisk händelse: Något fysiskt sker utan uppsåt (ramlar, tappar, bråk uppstår). 

 

Verbala/Mentala handlingar:  

Verbal handling: När någon i texten säger, menar, konstaterar något.  

Mental handling: när det finns en avsikt med det man uttalat, att exempelvis skrämma, 

avskräcka, förnedra. 
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Verbal/Mental händelse:  

Verbal händelse: När något uppstår mellan två/eller flera bestämda personer. ”Ett gräl 

uppstod mellan X och Y”. Där fler än en person är agent och kan påverka situationen.  

Mental händelse: att drömma, få ett infall, tappa kontrollen…. 

 

Agent: Den som handlar. 

Mottagare: Människor som påverkas av handlingen. 

 

DELTAGARE: (används ej i vår analys) 

 

OMSTÄNDIGHETER: 

Tid/Plats: Med anledning av Christies teori om det ideala offret, så väljer vi att även använda 

oss av specificerad plats där det åtalade brottet skall ha ägt rum. Detta då vi vill se om platser 

kan påverka framställningen av ideala/icke-ideala brottsoffer och ideala/icke-ideala förövare. 

Exempelvis om det resoneras olika i de fall våld utövats på allmänna platser och i hemmet, 

jämfört med om våldet endast utövats i hemmet. Intressant är även om det finns skillnader i 

framställningarna beroende på hur hemmet ser ut och i vilket skick det är. 
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Bilaga 4. Redogörelse för databaser och sökord 
 

Använda databaser: Discovery. 

Sökning via Discovery med sökord: ideal victim. 1812 sökträffar. 

Begränsning: Peer reviewed. 

Basic (2015) 

Kuosmanen & Starke (2015) 

Meyer (2016) 

Pemberton (2016) 

Smolej (2010) 

Wilson & O´Brien (2016) 

Zaykowski, Kleinstuber & McDonough, (2014) 

 

Sökning via Discovery med sökord: Våldsutsatta kvinnor AND konstruktioner av. 9 

träffar. 

Begränsning: Peer reviewed 

Ekström (2012) 

Grövdal är refererad i Ekström (2012) 

 

Strobl (2004) hittade vi i databasen Discovery genom att söka på artikelns namn. 

Artikeln förekom i en studentuppsats som vi läste under vår litteraturgenomgång. 

  

Urvalet av de artiklar som ingår i den här uppsatsen valdes med utgångspunkt i att de 

handlade om konstruktioner av kvinnor som ideala offer, samt konstruktioner av 

våldsutsatta kvinnor. Vi insåg ganska tidigt i vår artikelsökning att urvalet av artiklar, 

gällande kvinnor som ideala offer till grov kvinnofridskränkning ur ett rättsperspektiv, 

var för litet för att räcka som underlag. Vi valde därför att även inkludera artiklar 

rörande synen på/konstruktionen av våldsutsatta kvinnor, (framförallt vid våld i nära 

relation av en man mot en kvinna), i hela samhället.  

 

Andra sökord som också användes var: Domestic Violence, Domestic Violence AND 

Construction of, Battered Women AND Construction of, Ideal Perpetrator, Ideal 

Offender. 

 


