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Abstract 

Title: The myth of equality – a qualitative study of how the Swedish legal system reinforces a 

gender inequality. 

Author: Therése Magnusson Palmcrantz & Shahed Mazen Aljareh. 

Key-words: Gross violation of women, psychological violence, legal system.  

The purpose of this paper is to examine the law regarding gross violations of women and its 

application in the Swedish legal system. We have investigated how the legal system takes into 

account a holistic perspective of the vulnerable situation of women in the investigation and 

assessment and the extent to which psychological violence in the form of verbal abuse, threats 

and harassment attention. We also wanted to find out how the law's design may contribute to 

difficulties in the implementation and interpretation of it. In this study, we used a qualitative 

research approach when we decided to conduct an interview with a police officer and a textual 

analysis of four cases from the district court. Interview questions were semi-structured in 

order to gain a deeper understanding of the phenomenon. The previous research we have 

chosen highlights how the law of gross violations of women came about, how gender is 

created and made visible in the legal system, and the criticism that has been leveled at the 

act's applicability. In the analysis of the empirical material we have used the four theoretical 

perspectives, commercial construction and interpretation of the law, social control, gender 

power structure and suppression techniques. 

A brief summary of the results we have found is that there is a clear gender power structure in 

the Swedish legal system that reinforces female subordination. The laws and the legal system 

standards are created and maintained by the male norm. The construction of the law 

contribute to difficulties in the application of the law when the methods that can be used when 

interpreting results in the judicial assessment performed on insufficient grounds due to 

subjective values.We have also recognized a clear pattern that shows that the justice system 

does not apply a holistic approach in its analysis of the cases where only the physical violence 

is considered. When they pay attention to the psychological abuse it´s not considered being 

sufficient evidence for the men to be convicted of gross violations of women. Court cases 

show that woman's ability to prove the violence she has been subjected to the basis for the 

district court's judgment regarding the woman's self-esteem. In summary, the results of this 

study that there is an incorrect application of the law of gross violations of women that lead to 

women's situation is questioned and the men are not expected to commit the offense was 

considered to be the reason for the introduction of this law. This occurs due to psychological 



 
 

violence is not considered in the same way as the physical violence which is the basis for how 

the self-esteem to be valued. 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka lagen om grov kvinnofridskränkning och 

dess tillämpning i det svenska rättssystemet. Vi har undersökt hur rättsväsendet beaktar ett 

helhetsperspektiv av den utsatta kvinnans situation vid utredning och bedömning samt i vilken 

utsträckning det psykiska våldet i form av verbala kränkningar, hot och ofredande 

uppmärksammas. Vi ville även ta reda på hur lagens konstruktion kan bidra till svårigheter 

vid tillämpningen och tolkningen av den. I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ 

forskningsstrategi då vi valt att genomföra en intervju med en polis och en textanalys av fyra 

stycken rättsfall från tingsrätten. Intervjufrågorna har varit semistrukturerade för att få en 

djupare förståelse för fenomenet. Den tidigare forskning vi valt att presentera belyser hur 

lagen om grov kvinnofridskränkning kom till, hur genus skapas och synliggörs i rättssystemet 

samt den kritik som har framförts mot lagens tillämplighet. Vid analysen av det empiriska 

materialet har vi använt oss av fyra stycken teoretiska perspektiv, rättens konstruktion och 

tolkning av lagen, social kontroll samt könsmaktsordning och härskartekniker.  

En kort sammanfattning av det resultat vi kommit fram till är att det finns en 

könsmaktsordning i det svenska rättssystemet som befäster kvinnans underordning vid 

tillämpningen och tolkningen av lagen. Lagarna och rättssystemets normer skapas och 

bibehålls utifrån den manliga normen. Lagkonstruktion bidrar till svårigheter vid 

tillämpningen av lagen då de metoder som kan användas vid tolkningen leder till att 

rättsväsendets bedömningar utförs på otillräckliga grunder till följd av subjektiva värderingar. 

Vi har även urskiljt tydliga mönster som visar på att rättsväsendet inte tillämpar ett 

helhetsperspektiv i sin bedömning av fallen då endast det fysiska våldet beaktas. När de 

psykiska övergreppen uppmärksammas anses inte bevisen vara tillräckliga för att männen ska 

kunna dömas för grov kvinnofridskränkning. I rättsfallen synliggörs det att kvinnans 

möjlighet att bevisa det våld hon blivit utsatt för ligger till grund för tingsrättens bedömning 

gällande kvinnans självkänsla. Sammanfattningsvis är resultatet av denna studie att det sker 

en felaktig tillämpning av lagen om grov kvinnofridskränkning som leder till att kvinnornas 

situation ifrågasätts och männen döms inte till det brott som ansågs vara anledningen till 

införandet av denna lag. Detta sker till följd av att det psykiska våldet inte beaktas i samma 

utsträckning som det fysiska våldet vilket ligger till grund för hur självkänslan ska värderas. 
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1 Inledning 

Under denna rubrik avser vi att introducera läsaren till det studerade ämnet, studiens syfte, 

och frågeställningar. Vi kommer även att presentera de centrala begreppen, uppsatsens 

disposition, lagen om grov kvinnofridskränkning och ge en kort introduktion till dess 

uppkomst samt klargöra vilka avgränsningar vi valt att göra i studien. 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har man en tydligt uttalad samhällsideologi som präglas av jämställdhet och år 1995 

ansågs Sverige vara världens mest jämställda land, då jämställdhet mellan könen och kvinnors 

rättigheter inkorporerades i våra lagar. Det infördes även nya lagar som skulle främja 

jämställdhet. Ändringarna syftade till att formellt främja jämställdhet för att kvinnor och män 

skulle ha samma förutsättningar och rättigheter i samhället (Ås 2003:1). Kvinnor och män 

behandlas olika och har olika villkor såväl i arbetslivet och inom familjen som i politiken. 

Kvinnor trycks ner i många sfärer i samhället trots att den officiella tanken med våra lagar är 

att främja jämställdhet (ibid:1). Detta har påverkat hur vi formats som människor och vi är 

idag medvetna om kvinnans respektive mannens roll samt om den mansdominans som präglar 

vårt samhälle.  

Landets lagar vidmakthåller de sociala skillnaderna mellan könen och upprätthåller den 

manliga överordningen som staten anses motverka genom sin jämställdhetspolitik. Sverige är 

i frammarschen när det handlar om jämställdhet mellan könen men samtidigt lever folket 

under lagar och förordningar som skapats utifrån den manliga normen (jfr Mackinnon 

1991:16). Detta visar på en motsägelse mellan samhällsideologin om jämställdhet mellan 

könen och den existerande könsmaktsordningen som befäster och institutionaliserar kvinnans 

underordning inom olika samhällsskikt. Mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för den 

kvinnliga underordningen och är ett allvarligt samhällsproblem som bör uppmärksammas från 

olika infallsvinklar. I Sverige finns föreställningar om att alla människor är lika inför lagen 

och att juridiken är neutral och objektiv. Den liberala rättstraditionens grundtanke är att alla 

människor är självständiga, fattar sina egna beslut och är medvetna om sina rättigheter. 

Frågan är om detta sker i verkligheten? Olika grupper i samhället har svårt att föra fram sina 

åsikter och ta del av sina rättigheter, de har heller inte möjlighet att vara med och påverka 

(Granström 2004:12).  
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År 1998 antog riksdagen Kvinnofridspropositionen (Prop. 1997/98:55) i vilken det beskrivs 

att mäns våld mot kvinnor grundar sig i en könsmaktsordning som interagerar med de normer, 

värderingar och attityder som finns i samhället. Propositionen låg till grund för införandet av 

brottet grov kvinnofridskränkning i brottsbalken den 1 juli samma år, vilket innebar att en 

man som utsatt en kvinna för systematiska kränkningar kunde dömas för grov 

kvinnofridskränkning (BRÅ 2000/11:7). Det var kvinnovåldskommissionen som föreslog att 

en ny lag skulle införas som skulle beakta hela kvinnans situation när hon blivit utsatt för våld 

av en närstående. Den nya lagen skulle omfatta vissa gärningar som tidigare inte hade varit 

straffbelagda. Dessa handlingar och beteenden omfattar de psykiska övergrepp som kvinnan 

upplever när hon utsätts för fysiskt våld av en närstående. Den nya lagen skulle även omfatta 

redan straffbelagda handlingar som exempelvis misshandel, ofredande och olaga hot 

(Kvinnovåldskommissionen del B 1995:304). Tanken bakom lagen var att man skulle se dessa 

brottsliga gärningar ur ett helhetsperspektiv, då denna typ av misshandel består av en 

pågående process där flera olika former av våld utförs (ibid:302). Mindre allvarliga brott 

skulle tillsammans ses som ett grovt brott, då kvinnan förutom den fysiska misshandeln även 

går igenom en process av psykiska övergrepp då mannen exempelvis kontrollerar hennes liv 

och kränker hennes integritet (ibid:303). I de fall där mannen inte döms för grov 

kvinnofridskränkning blir oftast brottsrubriceringen istället misshandel, ofredande eller olaga 

hot (BRÅ 2000/11:7). 

Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ 2000/11:7) anmäldes 1000 grova kvinnofridsbrott 

under perioden 1 juli år 1998 till 31 december år 1999, närmare 40 procent av dessa lades ner 

av åklagaren. Den vanligaste orsaken till att dessa anmälningar lades ner var att brott inte 

kunde styrkas (ibid:7). År 2010 anmäldes över 30 000 fall av misshandel mot kvinnor över 15 

år (Sveriges Riksdag 2011). Statistiken visar att i de flesta anmälningar som berör misshandel 

mot kvinnor är gärningen utförd i hemmet av en närstående som kvinnan har eller har haft en 

relation med. År 2011 genomfördes 59 procent av de anmälda kvinnomisshandelsbrotten av 

en man som kvinnan känner. Årligen mördas i genomsnitt 17 kvinnor av män som de känner, 

har eller har haft en relation med (SKR 2012). År 2012 anmäldes 2470 brott mot lagen om 

grov kvinnofridskränkning (BRÅ 2012:7). Riksdagen belyser att det är få anmälningar 

gällande grov kvinnofridskränkning som leder till åtal och en minoritet av åtalen leder till en 

fällande dom. Anledningen till detta tycks vara att det är svårt att få ett fall rubricerat som 

grov kvinnofridskränkning trots att kvinnan varit utsatt för långvariga och systematiska 

kränkningar. Rättsväsendet, såsom polis och åklagare, ställer orimligt höga krav på att 
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våldsutsatta kvinnor ska ha dokumenterat varje enskild händelse genom att t.ex. ha fört 

dagbok, haft kontakt med polis eller sjukvård (Sveriges Riksdag 2011). 

Varje år mördas kvinnor av närstående män och ett av dessa mord begicks i år, den 17 

februari, då en 38: årig kvinna mördades av hennes dåvarande sambo. När hon skulle åka till 

deras tidigare gemensamma hem och hämta sina tillhörigheter hotade mannen henne och band 

fast hennes händer. Detta bidrog till att han dömdes för olaga frihetsberövande men han 

frigavs i väntan på att domslutet skulle verkställas, då han enligt tingsrätten inte bedömdes 

utgöra något hot mot kvinnan. Paret låg under den här tiden i en vårdnadstvist då kvinnan 

ville ha ensam vårdnad för barnen och detta ledde till att de möttes i tingsrätten den 16 

februari. Dagen efter mördades den 38: åriga kvinnan med en bajonett av mannen utanför 

hennes dåvarande hem, döttrarna blev vittnen till händelsen. Det uppges att kvinnan var 

medveten om att hennes dåvarande sambo hade tänkt mörda henne och att det endast 

handlade om en tidsfråga. Detta hade hon berättat för personer i hennes omgivning. Hon ville 

även flytta ifrån den stad hon bodde i eftersom hon var rädd för att mannen skulle göra något 

mot henne eller barnen. Trots detta bedömde tingsrätten att han inte ansågs utgöra en risk för 

kvinnan (Svenska Dagbladet 2013). Frågan är hur tingsrätten kunde bortse från den risk han 

faktiskt utgjorde med tanke på vad han gjort tidigare och istället besluta att släppa honom på 

fri fot i väntan på att domen skulle vinna laga kraft?  Hur sker dessa bedömningar och 

tolkningar samt vilken samhällsideologi grundar de sig i? Varför beaktades inte de psykiska 

hoten som kvinnan tidigare blivit utsatt för och varför uppmärksammades inte hennes rädsla 

för att mannen skulle mörda henne? 

Det som väckte vårt intresse och som ligger till grund för denna uppsats är i vilken grad det 

psykiska våldet mot kvinnor beaktas av rättsväsendet vid anmälningar och utredningar 

gällande grov kvinnofridskränkning och hur kvinnans situation värderas när hon skildrar sina 

upplevelser. Lagen om grov kvinnofridskränkning omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 

därför är det väsentligt för oss att granska dess tillämpning i praktiken då vi är intresserade av 

hur det psykiska våldet beaktas. Anledningen till varför vi är intresserade av att undersöka det 

psykiska våldet och hur det uppmärksammas är för att det är svårare att bevisa i jämförelse 

med det fysiska våldet. De psykiska övergreppen sker i form av ord, blickar och handlingar 

vilka oftast utförs enskilt mellan parterna i hemmet. Hur kvinnans självkänsla tolkas och 

bedöms av rättsväsendet ligger till grund för denna studie genom att undersöka hur det 

psykiska våldet mot kvinnan illustreras och värderas. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka lagen om grov kvinnofridskränkning och granska dess tillämpning i 

det svenska rättsväsendet. Syftet uppnås genom en studie som fokuserar på hur rättsväsendet 

beaktar det psykiska våldet vid tillämpningen och tolkningen av lagen samt vilka aspekter 

som tas i avseende vid utredning av mäns våld mot kvinnor. 

1. Grundtanken bakom lagen är att rättsväsendet ska uppmärksamma hela den 

våldsutsatta kvinnans livssituation vid bedömning och utredning. Hur beaktas detta i 

praktiken vid tillämpningen av lagen? 

2. Vad kan lagkonstruktionen bidra till vid dess tolkning och vilka konsekvenser medför 

detta? 

3. Hur uppmärksammas de psykiska övergrepp som kvinnan utsätts för vid 

våldshandlingar och vilka krav ställs på henne vid bedömningen av fallet som kan 

påverka dess utgång? 

1.3 Lagen om grov kvinnofridskränkning 

4 kap. 4 a § Brottsbalken 

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. 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, lägst sex 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, skall i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. 

(Sveriges lagar 2011:1553) 

1.4 Centrala begrepp 

– Psykiskt våld: ”Olika former av isolering, verbala kränkningar, emotionell utpressning, 

skambeläggande samt utnyttjande av barnen för att få kontroll över den andra föräldern” 

(NCK 2012/1) 

– Närståendebegreppet: ” Med begreppet närstående menar man i första hand en person som 

gärningsmannen har eller har haft ett förhållande, varit gift eller sammanbott med under 

äktenskapsliknande förhållanden. Det förutsätts vanligen att gärningsmannen och brottsoffret 

bor eller har bott tillsammans” (NCK 2012/2). När vi använder närståendebegreppet i studien 
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skriver vi att kvinnan blivit utsatt för våld av en närstående, det är då mannen vi syftar på. 

Detta har samma betydelse som NCK:s definition dock är studiens fokus att se det ur 

kvinnans perspektiv. 

– Rättsväsendet: Är ett samlingsnamn för Sveriges domstolar, polisen och 

åklagarmyndigheten (Sveriges Domstolar 2012). När vi använder detta begrepp i studien 

syftar vi på polis och tingsrätt då det empiriska materialet grundar sig i deras bedömningar. 

– Självkänsla: “Självkänsla, självuppfattning, inom psykologin en med känslor och 

värderingar förbunden del av en persons självmedvetande. Självkänslan antas bygga på 

antingen hur tillfreds man är med vad man klarar jämfört med vad man förutsatt sig eller hur 

man tror att man uppskattas av andra” (Nationalencyklopedin 2013). 

1.5 Avgränsningar 

Vi har begränsat oss till att endast studera rättsfall från Stockholms tingsrätt och Södertörns 

tingsrätt. I de utvalda rättsfallen har åklagaren yrkat på grov kvinnofridskränkning men 

brottsrubriceringen har sedan ändrats i tingsrätten till misshandel, ofredande och olaga hot. 

Anledningen till varför vi avgränsat oss till att använda rättsfall där brottsrubriceringen har 

ändrats är p.g.a. att få anmälningar gällande grov kvinnofridskränkning tas upp i tingsrätten 

och ännu färre leder till en fällande dom. Därför vill vi undersöka vilka orsaker det är som 

bidrar till att tingsrätten ändrar rubriceringen när en anmälning väl leder till åtal. I studien 

utgår vi från en heterosexuell kontext där det är mannen som utövar våldet och kvinnan som 

utsätts för det. Lagen omfattar våld som sker i nära relationer, vilket innebär att mannen och 

kvinnan ska bo eller ha bott tillsammans, är eller har varit gifta. I helhetsperspektivet ska 

rättsväsendet beakta fysiskt, psykiskt och sexuellt våld vilket vi ämnade följa men till följd av 

att det sexuella våldet inte har beskrivits i rättsfallen har detta uteslutits ur studien. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel som introducerar det studerade ämnet. Här presenteras även 

lagen om grov kvinnofridskränkning, de centrala begrepp som återkommer i uppsatsen samt 

studiens syfte och frågeställningar. Vidare beskrivs även studiens avgränsningar och 

disposition. I det andra kapitlet, metodkapitlet, redogör vi för valet av att genomföra både en 

(1) intervju och en textanalys av fyra stycken rättsfall. Vi för även en diskussion kring 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt beskriver tillvägagångssättet för 

insamlandet av det empiriska materialet. I slutet av detta kapitel beskriver vi de etiska 

aspekter som vi har tagit hänsyn till och hur vi hittat relevant litteratur för studien. Tidigare 
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forskning presenteras i det tredje kapitlet under två rubriker: kvinnovåldskommissionens 

huvudbetänkande och våldets normaliseringsprocess samt kritik mot lagen. I kapitel fyra 

beskrivs teorierna under tre rubriker: rättssystemet som en maktapparat med befogenhet att 

utöva social kontroll, könsmaktsordning och härskartekniker samt rättens konstruktion och 

tolkning av lagen. Dessa används sedan vid analysen av intervju- och textmaterialet. I det 

femte kapitlet presenterar vi och analyserar den intervju vi utfört utifrån fem olika rubriker 

som lyfter fram de viktigaste delarna ur intervju- och textmaterialet. Dessa rubriker är: 

grundtanken bakom lagen och beaktandet av helhetsperspektivet, lagens konstruktion och 

tillämpning, beviskravet, bedömning av kvinnans självkänsla samt bedömning av kvinnans 

situation. I kapitel sex ger vi en kort presentation av de fyra rättsfall som vi valt att studera, 

detta för att förenkla läsningen av analysen. I det sjunde kapitlet redovisas analysen av 

rättsfallen och för att göra läsningen mer hanterbar har vi valt att presentera detta under fyra 

olika rubriker: beviskravet, bedömning av kvinnans självkänsla, bedömning av kvinnans 

situation samt det psykiska våldets konsekvenser. I kapitel åtta ges en kort sammanfattning av 

de utmärkande mönster som vi har kunnat se i det empiriska materialet samt en redovisning 

av resultatet där vi lyfter fram studiens slutsatser. Vi för en diskussion kring resultatet i 

kapitel nio där vi även ger förslag till fortsatt forskning inom det studerade ämnet. Sist i 

uppsatsen följer en referenslista och en bilaga med intervjufrågor. 

2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för och motivera valet av metod. Vi kommer även att 

beskriva vårt tillvägagångssätt samt lyfta fram vilka etiska principer vi har tagit hänsyn till 

under insamlingen av det empiriska materialet. 

2.1 Val av metod 

I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts då syftet med studien är att förstå 

fenomenet snarare än att kvantifiera det. Forskaren får en förståelse för ämnet genom att 

analysera individens upplevelser kring det studerade fenomenet och se det ur ett 

helhetsperspektiv (Larsson 2005:92). Resultatet av forskningen går på djupet och grundar sig i 

ett mindre antal informationskällor (Olsson 2007:13). Vi har använt oss av ett induktivt 

förhållningssätt vilket innebär att man låter det empiriska materialet styra valet av teori 

(Larsson 2005:95). Fördelen med att använda sig av en kvalitativ metod är att man som 

forskare skapar en djupare förståelse för det ämne man studerar, i jämförelse med om man 

skulle använt en kvantitativ metod som skulle resultera i en bredare bild av fenomenet. Vilken 
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metod man som forskare väljer styrs av studiens frågeställningar, då forskaren genom 

metoden ska kunna få fram sitt empiriska material för att uppfylla syftet med undersökningen 

(Trost 2010:33).   

Vi har genomfört en (1) intervju samt en textanalys av fyra stycken rättsfall. Syftet med 

intervjuer som metod är att förstå informantens livsvärld och dennes föreställningar, hur 

informanten tänker och känner kring det studerade ämnet samt dennes erfarenheter (ibid:53). 

Eftersom vi använder oss av två olika datainsamlingsmetoder får vi ett s.k. multiperspektiv, 

d.v.s. vi angriper problematiken från olika håll vilket kan resultera i en bättre helhetsbild av 

det studerade fenomenet.  

2.2 Intervju 

I intervjuguiden (se bilaga nr 1) valde vi att kategorisera frågorna under olika teman för att 

tydliggöra och lättare kunna identifiera mönster och viktiga kopplingar som kunde finnas 

mellan den information som informanten bidragit med och den information vi inhämtat 

genom textanalysen. Frågorna vi utgått från under intervjun är semistrukturerade, vilket 

innebär att de är färdigställda men att man under intervjutillfället lämnat plats åt fria frågor 

(Trost 2005:42). Detta ger informanten möjlighet att utveckla och reflektera kring sina svar 

för att kunna få fram ytterligare relevant information för studien. Vi har antecknat det 

informanten uttryckt och även spelat in intervjun då det är av stor betydelse att vi får med 

informantens egna ord, vilket minimerar risken för feltolkningar (Dalen 2007:33). Jan Trost 

(2005:65) poängterar betydelsen av att platsen för intervjun ska vara ett ställe där den 

intervjuade känner sig trygg och där intervjun kan pågå utan att påverkas av några 

störningsmoment. Detta låg till grund för vårt val av att låta den intervjuade få bestämma plats 

och tid vilket resulterade i att intervjun slutligen genomfördes ostört på en allmän plats. 

Upplägget inför intervjun blev att den ena av oss var ansvarig för att ställa frågor medan den 

andra antecknade och iakttog situationen, dock kunde den som antecknade också ställa 

följdfrågor. Trost (ibid:67) hävdar att det kan vara en fördel att vara två intervjuare då detta 

oftast resulterar i en bättre intervju med större informationsmängd och en bättre förståelse för 

det ämne man studerar.  

2.3 Textanalys 

Textanalys innebär att genom att undersöka texter kan man ta reda på vad de egentligen 

menar. Detta görs genom att studera hur texten är skriven. I studien utför vi en textanalys av 

Brukstexter. Brukstexter är ett samlingsnamn för texter som påverkar hur individer ser på 
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verkligheten och hur de beter sig. Brukstexter förmedlar kunskap och styr våra handlingar, 

exempel på sådana är lagar, rättsfall, rapporter, utredningar och läroböcker (Hellspong & 

Ledin 1997:7). Enligt Lennart Hellspong och Per Ledin (ibid:11) finns det två argument till att 

forskare undersöker brukstexter, som de rättsfall som analyseras i denna studie. Det första 

argumentet är att människan lever genom språket och att det är via texter som vi gör våra 

tankar, idéer och känslor tillgängliga för andra. Genom att studera textens konstruktion och 

uppbyggnad kan man lära sig mer om hur man använder språket för att tänka och handla. 

Brukstexter är betydelsefulla för vårt tänkande tillsammans och en viktig källa till kunskap 

(ibid:11). Men dess betydelse kan ligga dold och blir inte synlig förrän man gör en tolkning av 

den, vilket är det andra argumentet för att analysera brukstexter. Forskaren tolkar texten för 

att få en djupare förståelse för dess innebörd och ordets mening (ibid:12). Människan har ett 

behov av att förstå vad texten säger och genom att läsa den metodiskt kan man tyda dess 

innehåll och se vilken inverkan texten kan ha på individer (ibid:219). I denna studie har vi 

genomfört en textanalys av rättsfallen vilket har gett oss en djupare förståelse för det 

studerade ämnet. 

När vi sökte efter rättsfall att analysera använde vi oss av ett strategiskt urval eftersom det var 

kvalitén på informationen som hade störst betydelse (Halvorsen 1992:102). Detta innebär att 

vi valde ut de rättsfall som innehöll information om det ämne vi undersöker, d.v.s. de rättsfall 

där åklagarens yrkande var grov kvinnofridskränkning men där brottsrubriceringen ändrades i 

tingsrätten. Rättsfallen som vi har analyserat har vi tilldelat olika bokstäver i form av A, B, C 

och D för att underlätta för läsaren att kunna följa med i texten. 

2.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet i kvalitativa studier innebär att man ska kunna visa att studiens data 

är insamlad och bearbetad på ett systematiskt och pålitligt sätt. Detta kan forskaren uppnå 

genom att beskriva och kritiskt reflektera över alla delar i studien. Som forskare ska man 

försöka att vara neutral i sitt förhållande till studien och inte låta sin förförståelse inverka på 

studiens resultat (Trost 2005:134). 

Med validitet menas om en studie undersöker vad den påstås undersöka, d.v.s. det ska finnas 

en kongruens mellan tolkning och verklighet och att denna tolkning ska vara förankrad i 

studiens resultat (Olsson 2007:66). Validitet betyder giltighet, om studien har validitet ska den 

vara försvarbar, välgrundad och övertygande (Kvale 2009:264). Forskarens trovärdighet och 

hantverksskicklighet får stor betydelse i bedömningen om en studie uppfyller validitetskraven 
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(ibid:266). Forskaren måste ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat 

för att motverka en snedvriden tolkning (ibid:268). För att uppnå validitet i studien har vi 

studerat litteratur och forskning som behandlar det studerade ämnet. Vi har också under 

skrivprocessens gång haft ett kritiskt förhållningssätt till studien samt varit noggranna i 

kontrollen över vilka källor vi använt oss av.   

Med reliabilitet menas om en studie är tillförlitlig. En studie har en hög grad av reliabilitet om 

resultatet kan reproduceras av andra forskare och vid andra tidpunkter, d.v.s. om resultatet blir 

detsamma vid upprepade mätningar och om det är oberoende av vem som utför 

undersökningen (ibid:263). Detta innebär att det inte får ha förekommit några fel vid 

registreringen eller kodningen av studiens data (Halvorsen 1992:42). Vid intervjun närvarade 

vi båda vilket medfört att en av oss kunnat anteckna parallellt med den som intervjuat. Detta 

förstärker reliabiliteten då vi kunnat jämföra våra individuella tolkningar för att se om de 

överensstämmer. Vi transkriberade intervjun redan dagen efter den ägt rum då vi fortfarande 

hade informationen färskt i minnet vilket förbättrar förutsättningarna för att översätta 

intervjun korrekt. Vid transkriberingen var vi båda aktiva, detta för att minimera risken för 

feltolkningar vilket kan påverka studiens resultat. Under kapitlet tillvägagångssätt har vi 

försökt att så tydligt som möjligt beskriva varje del i insamlingen av det empiriska materialet 

vilket vi anser leder till att validiteten och reliabiliteten har förstärkts ytterligare. Om 

resultaten anses vara tillförlitliga och giltiga återstår frågan om resultatet är generaliserbart, 

d.v.s. om resultatet kan överföras till andra situationer och undersökningspersoner (Kvale 

2009:280). Denna studies resultat är inte generaliserbart då vi använt oss av en kvalitativ 

metod som forskningsstrategi. Detta innebär att det empiriska materialet inte är kvantifierbart 

p.g.a. dess mängd. Dock anser vi att studien kan bidra till antaganden som skulle kunna 

appliceras på en kvantitativ studie som undersöker ett flertal rättsfall inom samma ämne, 

vilket skulle medföra att resultaten skulle bli generaliserbara, då en större mängd 

informationskällor skulle kunna undersökas.  

2.5 Tillvägagångssätt 

Vår första tanke när vi skulle påbörja arbetet med uppsatsen var att vi ville skriva om psykiskt 

våld mot kvinnor eftersom vi upptäckte att detta var något man sällan pratade om. Eftersom vi 

båda har intresse av lagar och juridik ville vi på något vis koppla detta till juridiken. För att få 

kunskap inom ämnet började vi med att läsa tidigare forskning för att se vad som undersökts 

innan. Vi insåg ganska snabbt att det inte finns någon bred forskning kring hur psykiskt våld 

mot kvinnor uppmärksammas i rättsväsendet men en omfattande forskning kring fysiskt våld.  
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Vi kom fram till att studiens syfte skulle vara att ta reda på hur kvinnors trovärdighet 

framställs i rättsfall som berör våld mot kvinnor. För att ta reda på detta begav vi oss till 

tingsrätten och när vi bläddrade i utskrivna domar insåg vi ganska snart att det var svårt att se 

hur kvinnans trovärdighet beaktats i rättsfallen. Vi visste då att vi var tvungna att ändra vårt 

syfte och ju mer vi läste inom ämnet mäns våld mot kvinnor desto mer väcktes vårt intresse 

för lagen om grov kvinnofridskränkning. Vi bestämde oss för att vi ville undersöka lagen om 

grov kvinnofridskränkning eftersom den stiftades för att rättsväsendet skulle beakta ett 

helhetsperspektiv när det kommer till kvinnor som blivit utsatta för våld vilket vi tyckte 

verkade intressant. Ju mer kunskap vi fick om lagen och den forskning som bedrivits om dess 

tillämpning desto tveksammare blev vi till om lagen tillämpas som det var tänkt när den 

stiftades. Detta ledde till att vi beslutade oss för att studera lagen om grov 

kvinnofridskränkning och dess tillämpning samt hur det psykiska våldet beaktas vid 

tillämpningen av lagen. Under insamlingen av det empiriska materialet stötte vi på svårigheter 

när vi vände oss till tingsrätten för att få fram relevanta rättsfall till studien. Det söksystem 

som tingsrätten använder sig av gjorde det svårt för oss att söka på specifika rättsfall. Vi blev 

då tipsade om att kontakta Arkivet som skulle kunna hjälpa oss att få fram de rättsfall vi 

sökte. Efter att vi kontaktat Arkivet blev vi varse om att de tar ut en avgift var tionde minut 

för sökningen samt använder samma söksystem som vi tidigare använt på tingsrätten vilket 

resulterade i att de inte heller kan få fram specifika fall utifrån de sökord vi hade. Vi beslöt 

oss för att gå till tingsrätten och på egen hand kolla igenom pärmar med utskrivna domar och 

efter en tids sökande hittade vi slutligen fyra stycken rättsfall som vi har analyserat i denna 

studie. Vi beslutade att de rättsfall vi skulle använda i studien skulle vara från år 2012-2013, 

detta för att vi endast ville ha med aktuell information. Vi kände redan i början att det inte 

skulle räcka med att analysera enbart rättsfall utan att det vore betydelsefullt att belysa 

problematiken från flera håll. Genom kontakter fick vi tag på en polis i Stockholm som 

arbetar med utredningar utifrån lagen om grov kvinnofridskränkning. Vi valde att intervjua 

denne eftersom polisen har en insikt i och kunskap kring hur lagen används vid utredningar. 

Detta ansåg vi var relevant för studien eftersom vi kunde studera både lagens tillämpning 

redan under utredningsprocessen och sedan hur den används i praktiken vid bedömningen av 

brottet, d.v.s. i tingsrätten. Vi tog även kontakt med Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) 

och skickade ett mail med frågor till de angående lagen om grov kvinnofridskränkning och 

det psykiska våldet mot kvinnor. Som svar blev vi hänvisade till deras rapporter som de sa 

skulle innehålla allt de hade kunskap om. Dock behandlade ingen av dessa rapporter specifikt 

ämnet för studien vilket innebar att vi inte kunde använda oss av dessa. 
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2.6 Litteratursökning 

För att få fram relevant litteratur och tidigare forskning har vi genomfört sökningar i 

databaserna Libris och Google, vi har även använt oss av bibliotekens hemsidor. De sökord vi 

har använt är: psykiskt våld, mäns våld mot kvinnor, grov kvinnofridskränkning och våld. 

Orden har använts i olika kombinationer. Det finns en omfattande mängd tidigare forskning 

och litteratur om fysiskt våld mot kvinnor men inte lika mycket som berör det psykiska 

våldet. Vi blev även varse att det finns en stor mängd tidigare forskning, såsom rapporter och 

undersökningar, kring lagen om grov kvinnofridskränkning och dess tillämpning. 

2.7 Etiska hänsynstaganden 

Som forskare är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekter som kan uppstå inom den 

kvalitativa forskningstraditionen då man får ta del av känslig information från informanterna. 

Därför är det viktigt att upplysa informanterna om det övergripande syftet som 

undersökningen avser samt informera de om att det är frivilligt att delta och att de närsomhelst 

kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2011:43). Informanterna ska även informeras 

om möjligheten till att vara anonyma (Larsson 2005:119), vilket innebär att man inte kan 

härleda en viss uppgift till en enskild person (Vetenskapsrådet 2011:67). I studien är 

informanten anonym då uppsatsen kan upplevas behandla känslig information. Detta har vi 

åstadkommit genom att vi valt att inte intervjua vår informant på dennes arbetsplats för att 

arbetskollegor inte ska kunna dra paralleller mellan denna person och studien. Vi har också 

valt att inte redogöra för vilket distrikt informanten arbetar inom, dennes namn eller kön. I 

studien benämns den intervjuade som informant. Vi har även valt att anonymisera de personer 

som nämns i rättsfallen genom att benämna de som mannen och kvinnan då vi anser att deras 

identitet inte är relevanta för studien. Dock skriver vi ut när olika myndigheter yttrar sig 

såsom åklagare eller tingsrätt. Vi har skrivit ut målnumren för rättsfallen då dessa är offentliga 

handlingar som innebär att allmänheten kan ta del av dessa. 

3  Tidigare forskning  

I följande kapitel avser vi att beskriva och lyfta fram tidigare forskning som belyser hur lagen 

om grov kvinnofridskränkning kom till, kritik mot lagen samt våldets normaliseringsprocess 

som kvinnan går igenom.  
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3.1 Kvinnovåldskommissionens huvudbetänkande och våldets 

normaliseringsprocess 
I detta avsnitt avser vi att belysa hur lagen om grov kvinnofridskränkning kom till och vad 

som bidrog till dess uppkomst. För att kunna undersöka hur lagen tillämpas idag av 

rättsväsendet är det av stor betydelse att förstå vilka utgångspunkter kommissionen hade i sitt 

betänkande. Under detta avsnitt kommer vi även redogöra för de olika faser kvinnan går 

igenom i den s.k. normaliseringsprocessen. 

År 1983 utkom Socialdepartementet med en utredning vid namn Kvinnomisshandel 

(Kvinnovåldskommissonen del B 1995:60). I denna utredning kunde man se ett nytt tänkande 

som lyfte fram att mäns våld mot kvinnor grundar sig i makt och ojämlikhet mellan könen. 

Dock fick denna utredning inte någon större inverkan och frågan togs inte upp igen förrän på 

90-talet. År 1993 tillsatte regeringen en kommission, Kvinnovåldskommissionen, som skulle 

skapa en översyn av frågor rörande våld mot kvinnor utifrån ett kvinnoperspektiv. 

Kommissionen utkom med ett slutbetänkande år 1995, Kvinnofrid (ibid:60), där de lyfte fram 

att den tidigare inställningen att främst se till det fysiska våldet var för begränsad och att man 

även måste belysa det psykiska och sexuella våldet vars effekter kan vara lika skadliga som 

det fysiska våldets (Sveriges kommuner och landsting 2006:16). 

Fridskränkningsbrotten, d.v.s. grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, är avsedda 

för att belysa mindre svåra gärningar, exempelvis upprepad lindrig misshandel och ofredande. 

Tanken bakom brottskonstruktionen var att den skulle göra det möjligt att vid bedömningen 

av gärningarnas straffvärde göra en helhetsbedömning av den utsatta individens situation. 

Detta skulle också innebära att åklagaren inte skulle behöva bevisa varje enskild händelse 

(Burman 2007:182). Grov kvinnofridskränkning ska omfatta olika gärningar som beskrivs i 

brottsbalken, där gärningsmannen har använt fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Dessa brott 

kan vara misshandel, olaga hot, ofredande, förolämpning, olaga tvång, hemfridsbrott och 

sexualbrott (ibid:207). 

I flertalet av de anmälningar som kommer in till polisen har kvinnomisshandeln utförts av 

någon som varit närstående till kvinnan och det finns oftast en misstänkt gärningsman. Trots 

detta blir ett stort antal ärenden aldrig föremål för rättslig prövning p.g.a. att de avskrivs. I de 

flesta fall kan detta förklaras med att det finns bevissvårigheter som leder till att anmälan inte 

leder till åtal (Kvinnovåldskommissionen del B 1995:73). I de fall där anmälan lett till åtal 

och då det inte finns annan bevisning än kvinnans egen utsaga kan hennes berättelse inte ses 

som tillräcklig bevisning. Detta är en problematisk situation för åklagaren och det uppstår en 



13 
 

ord-mot-ord-situation mellan mannen och kvinnan där en trovärdighetsbedömning måste 

göras, d.v.s. det genomförs en värdering för att se vilken av parternas utsagor som anses vara 

mer trovärdig. I många fall kan det vara problematiskt att bevisa att kvinnans berättelse skulle 

vara mer trovärdig än mannens (ibid:140).  

När misshandeln bedöms vara av grov art ska det utredas om gärningsmannens beteende och 

handlingar anses vara uppsåtliga. Den svåraste delen att beakta vid kvinnomisshandel är 

kränkningen av kvinnans integritet och självkänsla då denna typ av våld är psykiskt 

nedbrytande i sin karaktär. Brottet grov kvinnofridskränkning utmärks av att våldet utövas av 

en närstående och att detta oftast sker under en kontinuerlig period där olika former av våld 

innefattas, såsom fysisk misshandel och olaga hot. Förhållandet mellan kvinnan och mannen 

kan beskrivas som en process som börjar kärleksfullt men där mannens beteende förändras 

och han börjar kontrollera henne vilket leder till att kvinnans livsutrymme och 

handlingsutrymme minskar med tiden. Mannen börjar bete sig annorlunda genom att förbjuda 

henne att göra saker som hon tidigare fick göra, samt att tala illa om hennes vänner och familj. 

Han blir kritisk mot kvinnan och skuldbelägger henne för sina handlingar vilket bidrar till 

kvinnans psykiska nedbrytning och i det stadiet skadas även hennes självkänsla. När 

relationsprocessen har nått det stadiet då hennes självkänsla är förstörd och hennes 

handlingsutrymme har krympt börjar oftast det fysiska våldsutövandet. Kombinationen av 

dessa våldshandlingar kan likna det som sker vid tortyr menade kommissionen 

(Kvinnovåldskommissionen del A 1995:300).  

Kommissionen talar om en normaliseringsprocess som kvinnan går igenom och som innebär 

att våldet blir en del av vardagen med en omväxling mellan våld, kärlek, värme, isolering och 

kontroll. Både mannen och kvinnan anpassar sig successivt efter detta vilket bidrar till att 

kvinnans tolerans och acceptans för vad som är normalt i ett förhållande förändras (ibid:300). 

Normaliseringsprocessen har skildrats av Eva Lundgren (1992) i en uppdelning av tre olika 

faser som kvinnan går igenom. I fas ett utsätts kvinnan för verbal kränkning av mannen och 

hon ifrågasätts, förlöjligas och nedvärderas. I fas två är mannens uppgift att få kvinnan att 

respektera och lyda honom. Hans beteende är oförutsägbart och han får vredesutbrott som 

riktas mot kvinnan. I fas tre initieras det fysiska våldsutövandet tillsammans med grova 

kränkningar och hot. Denna situation där mannen pendlar mellan ömhet och våld innebär för 

kvinnan en ständig stress och oro för när hon ska bli utsatt för våld igen. Mannen kontrollerar 

kvinnans livsutrymme och hon begränsas alltmer vilket även bidrar till att hon blir förbjuden 

att träffa släkt och vänner och mannen talar nedsättande om henne inför andra. Ständiga 



14 
 

kränkningar och hot leder till att kvinnan tar på sig skulden för våldet och hennes 

verklighetsuppfattning rubbas då hon börjar se sig själv med mannens ögon. Ju längre denna 

process fortgår desto viktigare blir det för kvinnan att bevara familjens hemlighet och hon 

börjar tillslut att försvara mannen (Lundgren 1992:23). Lundgren (1992) jämför hur våldet 

påverkar kvinnan efter att det normaliserats med effekten av tortyr. Kvinnan har genom 

processen gott från att vara självständig i livet till att bli ett offer (ibid:24). 

Kvinnor som blivit utsatta för våld av sina män måste inte bara hantera den fysiska smärta 

som de utsatts för, utan de måste även hantera den integritetskränkning och förnedring som 

våldet har bidragit till vilket kan ta många år att reparera. Efter att kvinnan har lämnat mannen 

och brutit sig loss från våldet är det viktigt att kvinnan får en tydlig brottsrubricering på vad 

hon blivit utsatt för, vilken bör grunda sig i hennes upplevelser av våldet då detta är en viktig 

del i den process kvinnan måste gå igenom för att bygga upp sig själv och sitt liv på nytt. 

Dock sker inte detta idag och kvinnan som blivit utsatt anser att samhället har förminskat 

mannens våld mot henne då mannen oftast döms till en kortare strafftid (Granström 2004:21).  

Det är viktigt att beakta vilka konsekvenser det psykiska våldet medför för offret, då personen 

kan ha tagit stor skada av detta eftersom våldsprocessen kan ha pågått under en längre tid. Det 

psykiska våldet kan ha ägt rum utan att det behöver finnas någon form av fysiska övergrepp. 

Därför krävde kommissionen att lagen ska omfatta gärningar som exempelvis användning av 

förnedrande ord mot offret, outtalade hot och kontrollerande beteenden. Gärningarna ska ha 

pågått under en viss tid, hur lång denna tidsperiod ska vara beror på fallet, våldet och hotets 

karaktär (Kvinnovåldskommissionen del A 1995:308). Dock uppger Nationellt Centrum för 

Kvinnofrid att övergreppen ska ha skett inom sex månader för att kunna omfattas av lagen 

grov kvinnofridskränkning (NCK 2013). Det krävs även att gärningarna ska ha upprepats vid 

ett flertal tillfällen för att kunna konstatera att övergreppen har varit menade att skada hennes 

självkänsla och integritet (Kvinnovåldskommissionen del A 1995:308). När en kvinna lever 

med denna typ av våld dagligen under en lång tid är det omöjligt för henne att komma ihåg 

och förmå att beskriva detaljrikt varje övergrepp som hon utsatts för, våldet blir en del av 

hennes vardag (ibid:301). De dagar hon inte utsatts för våld är de hon kanske kan minnas 

bättre. Mannens övergrepp mot kvinnan behöver inte alltid synas utan det kan även vara dolda 

hot eller den rädsla kvinnan upplever av att han när som helst kan slå henne. Till följd av detta 

vålds upprepade karaktär kan det vara orimligt för kvinnan att tydligt kunna redogöra för hur 

övergreppen skedde samt att särskilja de olika övergreppen från varandra (ibid:302). 
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Kommissionen beskriver att kvinnan inte ska behöva redogöra för specifika detaljer om hur 

och när våldet ägt rum, utan det ska anses vara tillräckligt om kvinnan genom sin utsaga kan 

ge tillräcklig information för att styrka att ett brott har begåtts. Detta uttrycker kommissionen 

på följande vis: 

Kan det styrkas att en viss brottslig gärning har blivit begången bör det alltså inte ses som absolut 

hinder mot en fällande dom att tid och plats för gärningen inte har kunnat anges exakt utan endast 

inom vissa ramar. På motsvarande sätt bör åtal för en serie brottsliga gärningar av närmare angivet 

innehåll bifallas utan att det blir till fullo utrett när och var de olika gärningarna har ägt rum 

(Kvinnovåldskommissionen del A 1995:304).       

På senare år har forskningen om våld mot kvinnor bidragit till ökade kunskaper om själva 

våldsutövandet då uppfattningar om mäns makt över kvinnor har genomsyrat samhällets olika 

sfärer (Kvinnovåldskommissionen del B 1995:6). Monica Burman (2007) beskriver i sin 

avhandling hur våld mot kvinnor inom straffrättens historia har präglats av osynliggörande 

och särregleringar som har inneburit att kvinnor har saknat ett straffrättsligt skydd för sin 

kroppsliga integritet. Våldet har oftast betraktats som ett äktenskapligt bråk vilket har lett till 

att männens ansvar för våldet inte har beaktats, inte heller har det setts som en brottslig 

gärning. Detta beror till stor del på att då våldet har skett i hemmet har man visat hänsyn till 

privatlivet och äktenskapet, vilket har lett till att det inte funnits något fokus på våldets 

orsaker och konsekvenser (ibid:19). Kvinnovåldskommissionens syfte med utredningen var 

att uppmärksamma de kunskaper som kvinnoforskningen har bidragit med såsom våldets 

normaliserande effekt och att övergreppen och kränkningarna mot kvinnan har starka 

kopplingar till föreställningen om kvinnans underordnade position (ibid:90).  

3.2   Kritik mot lagen 
I följande avsnitt presenterar vi den kritik som riktas mot lagen om grov kvinnofridskränkning 

då forskning har visat att tillämpningen och tolkningen av lagen kan upplevas vara 

problematisk till följd av hur de olika aktörerna inom rättsväsendet tolkar den. 

Lagen om grov kvinnofridskränkning är i grunden en bra lag som visar på att samhället tar 

avstånd från våld mot kvinnor och ger de utsatta kvinnorna ett bevis på att de finns, men 

också att man ser det allvarliga brott de blivit utsatta för. Svårigheterna uppstår istället när 

rättsväsendet, d.v.s. åklagare och domstolar, inte tillämpar lagen på ett korrekt sätt. Ett annat 

allvarligt problem är att dessa instanser inte har någon bredare kunskap om våld mot kvinnor 

vilket kan skapa svårigheter vid mötet med dessa kvinnor. Det kan också ha stor betydelse om 
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polisen eller åklagaren saknar förståelse för en misshandlad kvinnas agerande då de ibland 

inte uppfyller föreställningen om hur brottsoffer bör bete sig (Sundén 2004:49). 

I forskning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer tydliggörs det att männen ofta 

använder psykiskt våld och att detta får svåra och långtgående konsekvenser för kvinnorna. 

Problematiken med detta är att en stor del av det psykiska våldet, t.ex. hotfulla och 

kontrollerande beteenden, inte är kriminaliserat. Dock belyses sällan den del av det psykiska 

våldet som är kriminaliserat, främst olaga hot, i jämförelse med hur det fysiska våldet beaktas. 

Männens användning av det psykiska våldet som ett maktmedel osynliggörs till stor del i den 

straffrättsliga diskursen (Burman 2007:391).  

I en rapport genomförd av Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 

(ROKS 2010/1) framgår det att syftet med denna lag, att få bort fokus från detaljer i enskilda 

händelser, inte uppnåtts eftersom kvinnan ändå måste redogöra för detaljer i specifika 

våldshändelser. Rapporten visar att det finns en svag förståelse för normaliseringsprocessens 

betydelse för den utsatta kvinnan som innebär att kvinnan internaliserar mannens våld mot 

henne, d.v.s. hon identifierar sig med mannen och övertar hans verklighetsuppfattning vilket 

innebär att hon ifrågasätter sig själv och sin egen uppfattning (ibid:5).  

En annan problematik som tidigare forskning belyser kring lagen om grov 

kvinnofridskränkning är att de upprepade kränkningarna oftast sker i hemmet där det inte 

finns några vittnen, vilket försvårar bevisningen för att brottet ska ha skett. Bevisningen 

försvåras ytterligare då kvinnan kan ha svårigheter att minnas när de olika gärningarna 

inträffat (BRÅ 2000/11:28). ROKS (2010/1:5) belyser det faktum att det verkar som om de 

enskilda brotten enligt rätten måste vara grova för att mannen ska kunna dömas för grov 

kvinnofridskränkning vilket inte var avsikten med införandet av denna lag. När brottet om 

grov kvinnofridskränkning kom till, föreslog kvinnovåldskommissionen att minimistraffet för 

brottet skulle vara fängelse i ett år. Detta ansåg dock inte regeringen och minimistraffet sattes 

istället till fängelse i sex månader. Om straffet hade blivit ett år som kommissionen föreslog 

hade lagstiftaren på ett tydligt sätt tagit avstånd från den typ av kränkning som det innebär att 

bli utsatt av våld av en närstående (Sundén 2004:47). Istället döms männen till ett orimligt 

lågt straff, oftast bara några månader, för ett brott som kan ha pågått dagligen under flera år 

(ibid:48). 
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4 Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel ämnar vi att presentera de teorier vi använder i analysen av intervju- och 

textmaterialet. Dessa är: rättssystemet som en maktapparat med befogenhet att utöva social 

kontroll, könsmaktsordning och härskartekniker samt rättens konstruktion och tolkning av 

lagen.  

4.1 Rättssystemet som en maktapparat med befogenhet att utöva social 

kontroll 

I detta avsnitt beskriver vi hur rättsväsendet utövar social kontroll över individer och på vilket 

sätt detta sker. Denna teori förklarar hur rättssystemet är en maktapparat som förfogar över 

redskap som används för att bibehålla en social ordning genom att kontrollera individers 

uppförande. Detta är grundläggande i förståelsen för hur rättsväsendet genom lagar 

kontrollerar och fastlägger hur individer ska uppföra sig för att uppnå den önskvärda 

ordningen i samhället.  

Social kontroll åskådliggör hur kontroll inte endast praktiseras inom institutioner såsom 

fängelse utan kontrollen utövas även inom olika samhällsskikt, exempelvis inom familj och 

skola. Staten har ett behov av att kontrollera och disciplinera individer för att skapa social 

ordning i samhället vilket kan ske omedvetet på ett repressivt sätt. Detta är orsaken till varför 

individer agerar enligt normen utan att behöva reflektera över sitt handlande (Larsson & 

Backman 2011:44). I dagens samhälle är rättsväsendet en av de starkaste institutionerna som 

skapar de rådande och önskvärda normerna, då de bedömer och konstruerar olika rättssubjekt 

som exempelvis vilka egenskaper offer samt gärningsman ska ha. Samhällets normer och 

värderingar konstrueras och lyfts fram av lagar, doktriner och rättspraxis, vilka kan förändras 

av de rådande normerna. Detta medför att de normer som lagstiftningen formar kan betraktas 

som varandras motsatser men det kan också finnas en överensstämmelse däremellan, detta 

avgörs av vilka normer det är som styr lagarna (Steen 2011:220). 

 Rätten används som en maktapparat beskriver Svensson (1997:226), då denna sätter ramar 

för vad som anses vara rätt och fel vilket sker genom olika strategier och språk som införlivas 

i samhällsstrukturen. Detta sker genom en användning av olika metoder som innefattar ett 

flertal kriterier för vad som bedöms vara rättsligt grundläggande (ibid:227). Rätten fungerar 

som en genuspraktik som skapar och reproducerar ojämlikhet mellan könen då den styrs av de 

normer som beskriver individernas önskvärda uppförande (Steen 2011:221). Detta sker 

genom att rättsväsendet kategoriserar människan i två olika kön, man och kvinna, och tilldelar 
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därefter dessa kön skillnader och likheter genom att lyfta fram det naturliga och väsentliga. 

Föreställningar om hur män och kvinnor bör vara samt hur dessa ska bete sig skapas till följd 

av denna kategorisering (ibid:235). Detta förekommer för att underlätta behållningen av den 

sociala ordningen som krävs för att strukturera samhället. Till följd av att rättssystemet strävar 

efter att bevara den sociala ordningen genom en kategorisering av könen, medverkar detta till 

vidmakthållandet av samhällsprinciperna som grundar sig i den rådande synen på kvinnan 

som underordnad till mannen. I upprätthållandet av denna ordning som rättssystemet reglerar, 

osynliggörs den manliga normen, då alla individer ska behandlas lika i lagen. 

Samhällsstrukturens ordning etablerar sig i hur individers förståelse av världen formas då när 

dessa uppför sig enligt det önskvärda beteendet kvarhåller ordningen som krävs för att 

samhället ska fungera (Svensson 1997:234). Följaktligen innebär detta att lagar kan bidra till 

upprätthållandet av en könsmaktsordning istället för främjandet av jämställdhet (Steen 

2011:220–221). 

Sammanfattningsvis bidrar denna teoretiska ram till en förståelse för hur rättsväsendet 

disponerar över den makt som bestämmer hur individer ska uppföra sig och hur deras 

tankesystem ska konstrueras. Till följd av att en kategorisering sker för behållandet av denna 

ordning, upprätthålls en könsmaktsordning under utövandet av denna kontroll vilket i sin tur 

är en byggsten som influerar samhällets upprätthållande av ojämlikhet mellan könen inom 

olika sfärer. Detta tydliggörs genom den sociala kontroll som rättssystemet utövar då den 

formar vilka egenskaper kvinnor respektive män ska ha för att dessa ska kunna nyttja sina 

rättigheter. Systemet döljer könsmaktsordningen genom att lyfta fram vilka rättigheter 

kvinnor respektive män ska ha tillgång till, då det krävs ett särskiljande mellan kvinnor och 

män för att dessa ska kunna förfoga över sina privilegier. På det viset framställs dessa 

rättigheter som ett verktyg för att främja jämlikhet mellan könen men som egentligen befäster 

en ojämlikhet då dessa har skapats genom en kategorisering av könen som döljs bakom en 

rättighetssträvan.  

4.2 Könsmaktsordning och härskartekniker 

För att förstå på vilket sätt rättssystemet utövar en social kontroll samt vad denna grundar sig i 

är det betydelsefullt att beskriva den könsmaktsordning som influerar rättssystemet vid 

bedömning, förståelse och vid tillämpningen av lagen. En del i den rådande 

könsmaktsordningen är hur kvinnans position gentemot mannen såg ut i dåtidens Sverige då 

vissa kvarliggande föreställningar kan förklara den maktordning som föreligger idag. 



19 
 

Vidmakthållandet av könsmaktsordningen sker genom användningen av olika härskartekniker 

som har institutionaliserats i såväl rättssystemet som i alla samhällsskikt (Ås 2003:1). 

Förr i tiden ansågs kvinnan vara en ägodel som genom giftermål gavs bort av familjen till den 

nya maken. Vid giftermålet tog mannen över rollen som kvinnans målsman och eftersom 

kvinnan inte kunde företräda sig själv i rätten blev det mannens uppgift att försvara henne 

(Sjöberg 1999:57). Kvinnan hade nästan inga rättigheter vilket innebar att kvinnan aldrig 

kunde kräva att den som begått ett brott mot henne skulle straffas då hon ansågs vara omyndig 

vilket också innebar att hon inte fick vittna eller avlägga ed. Det var mannen som bestämde 

över kvinnan och han hade rätt att slå henne för att få som han ville. Kvinnans ställning i 

samhället var mycket svag och hon blev kontrollerad både av mannen och av familjen 

(ibid:58). Hon var underordnad mannen och hennes uppgift var att lyda och ägna sin tid åt 

hemmet. Under denna tid var uppfattningen att kvinnan frivilligt underordnat sig mannen 

genom giftermålet (ibid:65). 

Dagens samhälle är uppbyggt på en maktordning mellan könen som grundar sig i dåtidens syn 

på kvinnan. Yvonne Hirdmans (2003:181) genusteori illustrerar att denna maktordning kräver 

två grundförutsättningar för att kunna existera, isärhållning av könen och mannen som norm. 

Isärhållning av könen innebär att man gör skillnad på kvinnligt och manligt när det handlar 

om individen, vilket skapar ett förakt mot det kvinnliga (ibid:67), men också när det kommer 

till funktioner inom samhället som t.ex. vid arbetsdelning då man skapar en slags segregering 

för att tydligt visa på skillnaden mellan man och kvinna (ibid:66). Teorin beskriver att 

mannen anses vara normen och står för det normala och mänskliga medan kvinnan ses som 

lägre stående och avvikande (ibid:59). Hirdman (2003) menar att ett isärhållande av könen 

och mannen som norm har byggts in i samhällets institutioner vilket synliggörs t.ex. genom 

att män dominerar på de högsta positionerna i arbetslivet (ibid:63). Genus används för att 

separera och belysa vilka olikheter som finns mellan könen och hur mannen och kvinnan 

formas på olika sätt. Genom att veta hur kvinnor respektive män bör vara skapas det en 

trygghet då individer vet vad som förväntas av dem. Genussystemet existerar för att skapa 

ordning i samhället (ibid:102). I alla tider har kvinnan setts som underordnad mannen, detta 

p.g.a. att kvinnan anses vara ofullständig och sakna de egenskaper som mannen har vilket gör 

honom till den ideala människan som kvinnan ska mätas mot. Allt som är manligt har högre 

status än det kvinnliga (ibid:75). Den genusuppdelning som sker innebär att mannen kopplas 

samman med själen, han har förståndet och intelligensen och kännetecknas av styrka, hårdhet 

och kontroll. Kvinnan däremot anses vara mannens motsats och kopplas samman med 



20 
 

kroppen, kännetecknas av att vara svag, mjuk och känslig (ibid:48). Kvinnans underordning 

skapar en slags slavmentalitet då mannens makt styr kvinnan till att inte fråga, inte undra och 

inte tänka över världen utanför (ibid:92). Dock är det inte kvinnans brist på förmåga att 

handla som har hållit henne bakom eller under mannen utan det är kvinnans brist på 

möjligheter att handla (ibid:114), vilket har hämmats genom de olika härskarteknikerna.  

Hirdman (2003) beskriver att genussystemet är stabilt och svårföränderligt för att det ses som 

en självklarhet i dagens samhälle (ibid:75). Denna roll som kvinnor har socialiserats in i har 

lett till att de flesta kvinnor, även idag, har accepterat den rådande genusordningen. Den 

manliga normen skapar den normalitet och kultur som kvinnan lever inom vilket bidrar till att 

hon ser sin underordning som en självklarhet och p.g.a. det är kvinnan en del i 

upprätthållandet av könsmaktsordningen vilket förstärker mannens makt över henne (ibid:75).  

Denna könsmaktsordning upprätthålls genom fem olika härskartekniker som har 

institutionaliserats i samhällsstrukturen, vilket påverkar individernas förhållningssätt till 

varandra. Med detta menas att könsmaktsordningen används och befästs av både kvinnor och 

män då den är inbyggd i samhällsstrukturen. Dessa härskartekniker beskriver Berit Ås (2003) 

som ett verktyg som bidrar till upprätthållandet av kvinnornas underordning. Dock har vi valt 

att inte redogöra för den tredje härskartekniken, som kallas för undanhållande av information, 

då den beskriver den manliga hegemonin vilket inte är relevant för studien. Dessa olika 

härskartekniker kan beskrivas vara en form av psykisk misshandel då de bidrar till att 

kvinnorna förlorar sin makt och självkänsla. Dessa tekniker kan användas separat eller 

samverka i olika kombinationer (ibid:1).  

Den första härskartekniken kallas för osynliggörande som kan beskriva en situation då 

kvinnan inte blir beaktad och bortglömd. Denna form av härskarteknik bidrar till att kvinnans 

identitet rubbas då detta får henne att känna sig mycket mindre värd och obetydlig (ibid:3).  

Den andra härskartekniken som kan användas och som kränker kvinnorna kallas för 

förlöjligande. Den förklarar hur kvinnornas prestationer hånas då de inte anses vara kapabla 

till att utföra något dugligt. Denna teknik bidrar till att kvinnor beskrivs vara känsliga (ibid:5).  

Den fjärde tekniken kallas för dubbelbestraffning som innebär att kvinnor anses handla fel 

oavsett vad de gör. Deras insats och prestation anses inte vara bra även om den är gynnande 

(ibid:9).  
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Den femte och sista härskartekniken kallas för påförande av skuld och skam. Denna typ av 

teknik utförs genom en samverkan mellan förlöjligande och dubbelbestraffning. När kvinnor 

känner att de är odugliga får de en känsla av skuld och skam, då de börjar tro att deras 

handlade är fel i förhållande till männens (ibid:11).  

Sammanfattningsvis kan dessa teorier som belyser en ojämlikhet mellan könen medverka till 

att skapa en förståelse för på vilket sätt könsmaktsordningen påverkar hur kvinnor respektive 

män framställs i och av rättsväsendet.  

4.3 Rättens konstruktion och tolkning av lagen 

För att kunna förstå rättsväsendets bedömning av kvinnofridsbrott är det viktigt att belysa hur 

lagen är konstruerad och vilken roll rättssystemet har i skapandet av vad som anses vara rätt 

respektive fel. En bakgrund till hur lagtolkningen sker, vad den påverkas av samt hur denna är 

konstruerad kan i denna studie tydliggöra vilka aspekter och föreställningar rättsväsendets 

bedömning influeras av, vilket påverkar hur sakläget kan förstås. 

Stig Strömholm (1992) beskriver att en lagtolkning kan ske på två olika sätt, genom att 

redogöra för den subjektiva och objektiva lagtolkningen. Den subjektiva lagtolkningen 

skildrar hur domaren ska hitta de bakomliggande tankesätt som var grunden för lagstadgandet 

genom att upptäcka syftet med vad lagstiftaren ville uppnå. Detta kan ske genom att studera 

förarbetet till lagstadgandet, vilket kan anses vara problematiskt då det är nästan omöjligt att 

begripa den exakta meningen med dess syfte (ibid:453). Till följd av att detta inte kan uppnås 

bidrar det följaktligen till att tolkningen av lagbestämmelsen kommer att influeras av 

domarens individuella bedömningar (ibid:454). Den objektiva lagtolkningen skildrar att 

domaren ska hitta intentionen med lagbestämmelsen genom själva lagtexten (ibid:453). Detta 

beskrivs även som komplext då domaren inte ska fästa hänseende vid lagstiftarens syfte som 

ligger bakom lagstadgandet, för att kunna uppnå en neutralitet vid förståelsen av lagens 

avsikt. Problemet i denna lagtolkningsmetod är att även den medverkar till att domarens 

tolkning påverkas av sina egna värderingar vilket kan innebära subjektiva bedömningar. 

Dessa bedömningar kan bestå av värderingar, normer och föreställningar som domaren 

innehar (ibid:455). 

Eva-Maria Svensson (1997:197) redogör i sin avhandling hur rättssystemets funktion är att 

strukturera samhället och vidmakthålla ordningen. Många föreställningar och rättsnormer som 

fanns förr influerade konstruktionen av dagens rättssystem. Svensson (1997) illustrerar hur 

rättssystemet skapas genom en interaktion mellan rätten och rådande samhällsideologier. I 
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verkligheten ser inte villkoret mellan män och kvinnor ut såsom den normativa ideologin 

framhäver och rätten har inte kunnat bidra till att skapa rättigheter som är jämlika mellan 

könen. Rättssystemet strävar efter en jämlikhet mellan könen men är långtifrån att uppfylla 

den, då samhällsstrukturen bidrar till att det produceras en skillnad rådande 

levnadsförhållandet och villkoren mellan män och kvinnor, men att dessa osynliggörs genom 

att istället förklaras som individuella och fria val (ibid:240-241). 

Catherine Mackinnon (1991) beskriver hur lagarna i ett samhälle reflekterar dess 

mansdominans och upprätthåller de sociala olikheterna mellan män och kvinnor. Dessa 

principer som styr samhället och dess ideologier institutionaliseras och blir en del av våra 

uppfattningar som inte ifrågasätts. Mackinnon uttrycker att 

i samhällen som styrs enligt liberala principer medverkar rätten till att perspektiv och 

föreställningar om samhället blir institutioner som formar och präglar det. Neutral, abstrakt, 

upphöjd och alltomfattande härskar lagen i den liberala staten. Där institutionaliseras såväl 

männens makt över kvinnorna som makten i dess manliga normer (Mackinnon 1991:17). 

Författaren beskriver att staten införlivar den manliga sociala makten i rätten och upphöjer 

den till lag men att detta osynliggörs. De liberala lagarna är redskap för att osynliggöra och 

legitimera manligt herravälde och när det manliga synsättet inkorporeras i lagen tvingas 

samhället att följa det. Detta är en konstruerad och påtvingad ordning som endast gynnar den 

dominerande gruppen, männen. Med hjälp av lagen konstrueras mansdominansen som en del 

av livet, en del av den verklighet som människan lever i (ibid:16).  

Makthavarna i det civila samhället, männen, skapar de normer som ska gälla och de 

institutioner som ska vidmakthålla den rådande ordningen. Männen utformar också de 

strukturer som blir lagens högsta norm. Kvinnorna utesluts på det viset genom att inte ha getts 

någon möjlighet att influera uppbyggnaden av det politiska systemet vars uppgift är att stifta 

lagar och fastställa de värden som ska gälla (ibid:17). Ojämlikheten mellan könen 

reproduceras på den juridiska nivån och ur det förhållandet får dessa lagar sin främsta makt 

och legitimering (ibid:19). Ojämlikheten mellan kvinnor och män skapas och befästs politiskt 

vilket innebär att de även upprätthålls socialt. Mackinnon (1991:21) konstaterar att den makt 

som männen utövar mot kvinnor har lagfästs som individuella rättigheter. 

Sammanfattningsvis illustrerar denna teoretiska ram hur lagarna är konstruerade och utifrån 

vilka grunder de är uppbyggda. Lagkonstruktionen i sin tur bidrar till ett behov av olika 

tolkningsmetoder som domaren ska använda sig av för att begripa lagens intention, men som 
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dock beskrivs problematiska då dessa metoder leder till subjektiva tolkningar. Dessa 

tolkningar kan influeras av de rådande tankesätt och normer som styr samhället och som har 

influerat rättssystemets konstruktion vilket förklaras genom att rättsnormerna har utgått från 

manliga förutsättningar och upplevelser som har inkorporerats i lagarna. 

5 Presentation och analys av intervjun 

5.1 Grundtanken bakom lagen och beaktandet av helhetsperspektivet 

Vi har tillfrågat informanten om denne har kunskap om vad grundtanken bakom lagen om 

grov kvinnofridskränkning är. Denne beskrev att det handlar om   

att man ska kunna döma män som misshandlar sina kvinnor, att man kan gå på annat för att det är 

så svårt att bevisa när det inte finns några skador. Inga fysiska skador. Jag tror att lagen har 

kommit till för att förstärka kvinnor i sina upplevelser när de har blivit misshandlade av sina män, 

det är inte bara fysiskt våld utan det psykiska också. Det är därför den har kommit till, det är så jag 

har förstått det i alla fall.   

Detta innebär att lagen skulle lyfta fram och bestraffa det psykiska våldet som kvinnan kan 

utsättas för vid misshandel genom att se det utifrån ett helhetsperspektiv av kvinnans 

situation, då det är svårt att bevisa övergrepp i form av hot, verbala kränkningar och 

ofredande. 

Efter att informanten beskrev att det psykiska våldet är svårare att bevisa än det fysiska våldet 

frågade vi denne om hur dessa olika former av våld lyfts fram i utredningen. Informanten 

uppger att    

varje case särskiljer sig från ett annat case. Det uppenbara som man koncentrerar sig på är att det 

finns så pass bra dokumentation, bra bilder på själva våldet. Sen tar man den psykiska delen senare 

som ett komplement. 

Citatet tydliggör att beaktandet av det fysiska våldet kommer i första hand som sedan 

kompletteras med det psykiska våldet. Att dokumentation och bilder på misshandeln är det 

första som man uppmärksammar vid en anmälan om grov kvinnofridskränkning kan förklara 

hur rättsväsendet utövar social kontroll genom att avgöra vilka bedömningsgrunder som ska 

beaktas vid en utredning. Detta sker genom en bedömning av vilka övergrepp som är viktiga 

att utreda för att avgöra om brottet kan omfattas av lagen om grov kvinnofridskränkning. 

Genom att i första hand beakta det fysiska våldet som avgör hur den fortsatta utredningen ska 

se ut konstaterar rättsväsendet att det fysiska våldet väger tyngre än det psykiska och ska 
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därför ligga till grund för bedömningen, detta kan belysa hur kvinnornas upplevelser av det 

psykiska våldet inte beaktas.   

Vi frågade informanten om en man kan dömas för detta brott ifall han utsatt en kvinna endast 

för psykiskt våld och om det finns bevis som styrker detta. Detta beskrev informanten genom 

att 

detta kan inte vara grov kvinnofridskränkning. Alltså kvinnofridskränkning ska innehålla våld, hot, 

ofredande och det är ju många komponenter som gör att det blir grov kvinnofridskränkning, det 

ska ingå våld också. 

Informanten tillfrågades sedan om det fysiska våldet är en viktig aspekt som bör finnas för att 

brott om grov kvinnofridskränkning ska anföras: 

Det beror på åklagare till åklagare, men det räcker ju med hot om våld. Det behöver inte bara vara 

att man har blivit slagen, hot om våld räknas också och kränkning, olaga tvång, allt som har med 

förtryck att göra. Det fysiska behöver inte vara med men det förstärker allting och man kanske blir 

mer engagerad för att det kanske finns bilder. Om hon har blivit kränkt och hotad kan detta bli 

grov kvinnofridskränkning. Det beror på om åklagaren vågar. Allting har med åklagaren att göra, 

de är förundersökningsledare. 

De två ovan beskrivna citaten tydliggör informantens tveksamhet gällande förståelsen av 

lagen då denne inte uppfattar på vilket sätt övergreppen ska ha skett för att brottet ska 

omfattas av grov kvinnofridskränkning. I det första citatet belyser informanten att det 

psykiska våldet är en komplettering till det fysiska våldet, vilket innebär att om inget fysiskt 

våld har ägt rum kan åtal om grov kvinnofridskränkning inte åberopas. I det andra citatet 

motsäger informanten detta då denne uppger att åtal om grov kvinnofridskränkning kan 

åberopas även om det inte finns något fysiskt våld i de övergrepp som kvinnan utsatts för. 

Detta innebär följaktligen att tillämpningen av lagen, som informanten beskriver genom dessa 

citat, sker på olika sätt beroende på hur omständigheterna förstås. Att inte förstå vilka 

våldshandlingar som ska omfattas av lagen kan påverka hur tillämpningen av den sker i 

praktiken. Informanten beskriver att det beror på hur åklagaren bedömer att ärendet ska 

rubriceras. Dock är polisens utredning grunden för åklagarens bedömning av vad brottet ska 

rubriceras som, vilket informanten beskriver genom att 

vår utredning är ju liksom underlaget, det är vi som gör första bedömningen, det största betydelsen 

har den första polisen på plats, det är därför de har sagt att vi ska videofilma så mycket som 

möjligt. Där ser du kvinnan som har blivit slagen, hon kanske mådde så dåligt och då har hon mera 

känslor och vill berätta, då är hon benägen att berätta och prata. Och enligt vår polislag ska man 



25 
 

videofilma sådana händelser. Om en polispatrull kommer till platsen och de har fått till jobb att det 

är våld mot en kvinna, då är det första dom ska göra att tänka på att se till att först videofilma 

hemmet där det själva våldet har skett, eller vart det har hänt någonstans.  

Det som polisen lyfter fram och dokumenterar ligger till grund för hur den framtida 

bedömningen av kvinnans situation kan förstås, därför är det viktigt att videofilma 

omständigheterna och platsen där våldet ägt rum då detta kan komma att användas som bevis i 

tingsrätten. Informanten uppger att detta även kan bevisa hur kvinnan mådde vid tillfället då 

detta kan synliggöra hennes psykiska tillstånd. Detta illustrerar hur dokumentation och 

videofilmer används som ett kontroll redskap som i sin tur avgör hur kvinnans situation och 

tillstånd kan förstås. Detta kan bli en referensram som kvinnans senaste berättelse jämförs 

med och om hon uppger något annorlunda vid ett senare förhör, ifrågasätts hennes upplevelser 

till följd av vad hon yttrade vid det första mötet. Denna sociala kontroll utövas för att 

vidmakthålla ordning genom att granska kvinnans utsaga och ifall hennes redogörelse skulle 

ändra sig under utredningens gång kan detta förklaras som individuella brister (Svensson 

1997:226).   

5.2 Lagens konstruktion och tillämpning 

Informanten berättar att det är åklagaren som avgör hur ärendet ska rubriceras och om åtal för 

grov kvinnofridskränkning ska åberopas vilket polisen inte har någon del i. Dock beskriver 

informanten senare i intervjun att det är polisens utredning som ligger till grund för den 

bedömning som åklagaren gör. Detta kan ses vara motsägelsefullt, men poängen i det är att 

eftersom polisens utredning ligger till grund är det också med och påverkar vilken 

brottsrubricering som åklagaren kommer att besluta om. Detta innebär att de aspekter som 

poliser fäster avseende vid och hur dessa beskrivs kommer att påverka åklagarens förståelse 

av situationen vilket i sin tur påverkar tingsrättens bedömning. I detta skede kan subjektiva 

bedömningar göras beroende på hur de olika omständigheterna har förståtts av polisen.  

Att dessa ärenden utreds i olika instanser inom rättsväsendet ser informanten som positivt för 

utredningen. Men även om polisen har utfört en bra utredning kan sakförhållandena förstås 

och bedömas olika av åklagare och tingsrätter: 

Det där är så svårt och det är just därför det är bra med olika instanser. Först polisen som gör en 

vanlig anmälan, sedan åklagaren som tittar igenom den när polisen har haft första förhöret och 

sedan bestämmer åklagaren vad som ska utredas. Men sen kan man komma till tingsrätten och där 

kan allting falla, det är det som är frustrerande. Åklagarna är oftast säkra på om de vill gå vidare 

med anmälan eller inte, när de ser att det här inte kommer att ge något så lägger de ner utredningen 
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på en gång. Vissa utredningar läggs ner fastän de borde ha gått vidare. Sen kan det också bero på 

att det har blivit missförstånd mellan åklagaren och polisen eller så kan åklagaren tyckt till själv 

och inte haft någon dialog med polisen, att han själv bedömer att inte gå vidare. Så det är väldigt 

komplicerat det här, med tillämpningen, för att vi är beroende av åklagarna och de är beroende av 

oss, sen är åklagarna i sin tur beroende av tingsrätten. Det har hänt flera gånger att man har bra 

bevisning men att det läggs ner och då sitter man där och blir frustrerad. 

Citatet tydliggör att de olika instanser som arbetar med lagens tillämpning beaktar olika 

aspekter vid bedömningen av detta brott då dessa kan ha olika synpunkter på vad som 

innefattas i lagen om grov kvinnofridskränkning. Eftersom dessa olika aktörer är beroende av 

varandra bör de vara eniga i sin bedömning för att kunna tillämpa lagen korrekt vilket 

informanten poängterar. Vissa utredningar läggs ner innan de har prövats i tingsrätten till följd 

av brist på samarbete och förståelse mellan polis och åklagare. Tidigare forskning tyder på att 

tillämpningen av lagen är problematisk i praktiken då polis, åklagare och tingsrätt tillämpar 

den på olika sätt (Sundén 2004:49).  

Vi frågade informanten om hur lång tid våldet ska ha pågått för att brottet ska anses omfattas 

av grov kvinnofridskränkning, då lagen säger att gärningarna ska ha utgjort ett led i en 

upprepad kränkning av personens integritet. Tidigare forskning belyser att gärningarna ska ha 

skett under en sexmånaders period (NCK 2012/2). Informanten förklarar att 

det ska ha skett under ett halvår, det är minimum. De pratar om upprepat våld, anledningen till 

varför de säger upprepat våld är för att det är ganska brett. Det ska inte vara att det bara hänt vid 

ett tillfälle, dessa tillfällen kan vara utspridda också. 

Informanten beskriver att det viktigaste som utmärker dessa gärningar är att de ska ha skett 

vid olika tillfällen och att minimum är under sex månader. Dock beskriver informanten 

sakläget ur en annan synvinkel när vi upprepade frågan om att våldet ska ha pågått i minst ett 

halvår. Denne beskrev att 

det ska vara under minst sex månader, men det kan vara tre månader också så kan man bli dömd 

för grov kvinnofridskränkning. Tro mig, det beror på vad du har att komma med. Du kan ha 

misshandlat någon i tre veckor varje dag, då blir det grov kvinnofridskränkning. Det finns ingen 

bestämd tid det är bara något de har satt upp, att det ska ha pågått under en viss period för att man 

ska kunna kalla det för grov kvinnofridskränkning. Det är en bedömningsfråga.  

De ovan beskrivna citaten, belyser att informantens förståelse av lagen gällande tidsramen för 

under hur lång tid våldet ska ha ägt rum, är motstridiga, vilket tydliggör ambivalensen som 

denne känner inför vad upprepat våld innebär. Denne uppger att övergreppen ska ha pågått i 
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sex månader men poängterar sedan att tyngden ligger i hur omständigheterna har styrkts då 

detta påverkar utgången för utredningen.   

När vi frågade informanten om lagens konstruktion kan bidra till svårigheter vid 

tillämpningen av den beskrev denne att 

ingen lag är vattentät, det finns inte, det är alltid hål i den. Det finns ingen mall heller och det är 

det som gör jobbet svårt. Det är hela tiden en bedömningsfråga av polisen, åklagaren och 

tingsrätten. Den är jättesvår, tillämpningen av lagen. Tanken är god men den faller många gånger, 

mycket ligger i hur man tolkar lagen.  

Att det alltid finns tveksamhet vid tillämpningen av lagen tydliggör informanten genom det 

ovan beskrivna citatet då denne poängterar att tolkningen av lagen påverkar hur bedömningar 

sker av de olika aktörer som berörs vid granskningen av brott om grov kvinnofridskränkning. 

Att lagtolkningen sker på olika sätt kan förklaras genom de olika tolkningsmetoder som vi 

redogör för i vår teoretiska ram då denna illustrerar att det sker subjektiva tolkningar till följd 

av hur lagen är konstruerad. Oavsett vilken tolkningsmetod man använder kan det inte 

undanhållas att de personliga värderingarna påverkar ens tankesätt och förståelse av sakläget 

vilket i sin tur påverkar tolkningen av lagstadgandet (Strömholm 1996:455). Propositionen 

anger hänvisningar till vad som bör beaktas och omfattas av lagen, dock är lagen skriven på 

ett otydligt sätt vilket bidrar till att den tolkas olika av de inblandade aktörerna inom 

rättsväsendet. Detta p.g.a. att det inte finns specifika anvisningar för vad som ska ligga till 

grund för detta brott. Detta kan utvärderas genom vilka föreställningar dessa aktörer har och 

till följd av att individer influeras av de rättsliga och styrande normerna, som vår teoretiska 

ram belyser grundar sig i en könsmaktsordning, kan detta leda till att sådana aspekter influerar 

dessa aktörers bedömningar och tolkningar av lagstadgandet.    

5.3 Beviskravet 

Informanten beskriver att det är viktigt att beakta helheten i kvinnans situation vid en 

utredning: 

Det man beaktar i en utredning när det gäller fysiskt våld, kontrollerar om det finns några 

dokumenterade skador. Vid psykiskt våld, beakta vad som har hänt och om kvinnan har berättat 

för någon, något vittne som finns. Då kan man säga att man beaktar alla dessa delar. Det viktigaste 

är helheten, det är därför det kallas för upprepat våld mot kvinnan, att det liksom är tanken bakom 

det här, man vill sänka henne, trycka ner henne och hennes självförtroende ska bli förstört så 

mycket som möjligt, allt detta ingår, det står liksom i själva lagen att det är en upprepning, 

kränkning, ofredande och hot ingår också. 
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Citatet tydliggör att informanten anser att uppmärksamma helheten gällande kvinnans 

situation är betydelsefullt för dessa utredningar då helheten kan illustrera hur upprepat våld 

kan förstås. Dock förtydligar informantens beskrivning att det ställs olika beviskrav på 

kvinnan för att styrka hennes berättelse. Dessa krav ger uttryck för en social kontroll som 

polisen i det fallet utövar genom att granska kvinnans utsaga för att bedöma om den är 

rättsligt grundläggande (Svensson 1997:227). Informanten uppger att man beaktar helheten 

genom att kontrollera om det finns tillräcklig bevisning som styrker sakläget som uppgetts av 

kvinnan. Att berätta för någon eller om det finns ett vittne som kan intyga händelsen ska 

enligt informanten räcka som stöd för bevisning av det psykiska våldet som kvinnan kan ha 

utsatts för.  

Vi tillfrågade informanten om hur denne förhåller sig till att det psykiska våldet är svårare att 

bevisa än det fysiska våldet då det ofta är osynligt utåt. Detta är viktigt att beakta då de 

psykiska övergreppen i form av kränkningar, hot och ofredande är grundläggande aspekter 

som avgör om brottet som mannen ska åtalas för anses vara grov kvinnofridskränkning eller 

om mannen ska åtalas för de enstaka brotten. Informanten beskrev detta genom att 

man tror på kvinnan när det finns bevis på att mannen har slagit henne men när det kommer till det 

psykiska våldet måste man också ha bevisning, vilket det är högre krav på. Det är alltså högre krav 

på bevisning för psykiskt våld än för fysiskt. Olika tingsrätter bedömer på olika sätt för att de 

tillämpar en lag och det går att tolka lagen på olika sätt. Om det inte finns någon bevisning för de 

psykiska delarna, då faller allt eftersom det är väldigt svårt att bevisa det psykiska våldet. Det 

krävs att det ska finnas en berättelse som är kopplad till varje handling.  

Citatet tydliggör att det läggs större vikt på att bevisa det psykiska våldet när det gäller en 

anmälan eller utredning som berör grov kvinnofridskränkning. Detta är i sin tur avgörande för 

hur brottet rubriceras då det psykiska våldet har en avgörande roll vid bedömningen av detta 

brott. Detta innebär följaktligen att den aspekt som avgör om brottets karaktär kan omfattas av 

denna lag, som i det här fallet är det psykiska våldet, kräver högre bevisning för att ses som 

tillförlitligt och då kunna innefattas i brott mot grov kvinnofridskränkning. Informanten är 

medveten om att det krav som ställs på kvinnan är svårt att uppfylla och att detta även 

påverkar brottets rubricering. Till följd av att beviskravet är avgörande för bedömningen och 

att det är svårt att bevisa, blir rättsväsendets bedömningar olikartade då informanten illustrerar 

att olika tingsrätter bedömer olika trots att de tillämpar samma lag. Härskartekniken 

dubbelbestraffning kan illustrera hur bedömningen av kvinnans situation grundar sig i 

beviskravet av det psykiska våldet (Ås 2003:9). Även om kvinnan har bevisning för det 
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fysiska våldet kan hon inte nyttja lagen om grov kvinnofridskränkning till följd av att hon inte 

har haft tillräcklig bevisning gällande det psykiska våldet, för att brottet ska anses omfattas av 

lagen. Trots att det är en självklarhet att kvinnans psykiska tillstånd påverkas av de fysiska 

övergreppen. Denna härskarteknik används genom att rättsväsendet anser att kvinnan inte har 

agerat rätt eftersom hennes bevis inte är tillräckliga för att brottet ska omfattas av lagen. Till 

följd av att de fysiska och psykiska övergreppen kräver separata bevis bidrar detta till att 

bedömningen utifrån ett helhetsperspektiv försvåras. Rättsväsendet använder social kontroll 

för att kunna få individer att uppföra sig på ett önskvärt sätt då detta är effektivt för att främja 

och bibehålla den sociala ordningen (Larsson & Backman 2011:44). Kvinnan får en skuld- 

och skamkänsla till följd av att kraven och kriterierna är svåra att uppfylla vilket leder till att 

kvinnorna klandrar sig själva när de inte kan bevisa det våld de blivit utsatta för (Ås 2003:11). 

Denna härskarteknik bidrar till ett upprätthållande av en könsmaktsordning som påverkar 

individens föreställning om sin situation då kvinnan börjar tro att det som skett är hennes eget 

fel vilket bidrar till ett vidmakthållande av hennes underordnade position. 

5.4 Bedömning av kvinnans självkänsla 

Den ovan beskrivna empirin beskriver att beaktandet av det psykiska våldet är en viktig 

aspekt vid utredningar som berör grov kvinnofridskränkning, då denna är avgörande för att 

begripa hur kvinnans självkänsla och integritet har skadats och kränkts. När kvinnan inte har 

kunnat bevisa de övergrepp som är av psykisk karaktär försvåras bedömningen av denna 

aspekt. Bedömningen av hur ens självkänsla har skadats och om den har gjort det, är en 

omständighet som endast den berörda personen kan beskriva och avgöra. Detta beskrev 

informanten genom att uppge att 

förhöret är viktigt, det beror på vad man trycker på när man håller ett förhör med kvinnan. Viktigt 

är att fråga hur hon har känt sig, det är bara hon som kan sätta ord på hennes självkänsla, du kan 

inte mäta det, det med självkänslan det är bara hon själv som vet hur det känns. Först ska man låta 

henne berätta helt fritt, sedan ställa följdfrågor om hur hon var förut, hur hon känner sig nu, att hon 

ska berätta om sig själv. Förr kanske hon var utåtriktad och glad men med den här mannen så har 

hon blivit tystlåten. Hon får inte träffa kompisar, får inte göra något, får inte gå ut. Han kanske 

kallar henne för fet hela tiden och säger att hon var smalare förut, allt det här ska hon sätta ord på, 

hennes egen självkänsla, det är svårt att mäta, det går inte.    

Informanten beskriver att på vilket sätt kvinnans självkänsla har skadats kan endast hon ge 

uttryck för, därför är det första förhöret med kvinnan betydelsefullt då det kan redogöra för 

hur hennes psykiska tillstånd är samt på vilket sätt hon upplever att mannen har kränkt henne. 
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När vi tillfrågade informanten om vad denne anser vara psykiskt våld och hur denne anser att 

det skadar kvinnans självkänsla beskrev informanten att 

allt från kränkning är psykiskt våld, även att man bara skriker mot någon varje dag, sedan att man 

säger till någon att denne är dålig. Man kan bli helt knäpp av det, jag tycker att det är psykiskt 

våld. Sen har vi ju vanliga hot det är en annan sak. Man säger jag ska döda dig, jag ska hänga dig, 

jag ska skära av dina fingrar om du gör det här, jag kommer att hälla syra på ditt ansikte, du 

kommer att bli ful och ingen kommer att vilja ha dig, att kalla någon hora och sådana ord. Blickar, 

att han ser på dig men han ignorerar dig framför sina kompisar och framför barnen, du existerar 

inte, han ser dig som luft, det är psykiskt våld. Det är bara kvinnan som kan berätta dessa saker för 

oss, ingen annan. Det är bara hon själv som kan berätta det, det är hon som måste sätta ord på det 

och hur det har påverkat henne. 

Citatet tydliggör att kvinnan ska sätta ord på hur hon mår och hur kränkt hon känner sig då 

detta ligger till grund för bedömningen om hennes självkänsla är skadad, vilket är avgörande 

för om brottet kan anses vara grov kvinnofridskränkning. Informanten illustrerar att en 

detaljerad redogörelse bidrar till en informativ utsaga som är till kvinnans fördel. Tolkningen 

av lagens intention gällande skadan av kvinnans självkänsla och integritet sker genom de 

olika tolkningsmetoder som vi tidigare har beskrivit, vilket framställer den subjektiva 

tolkningens roll vid denna bedömning, då en mätning av en sådan aspekt är väldigt 

individuellt, som informanten redogjort för (Strömholm 1996:455).   

Dock blir mätningen av kvinnans självkänsla svår att utföra då detta sker utifrån hur hennes 

redogörelse har beskrivits och vilka bevis hon har åberopat. Detta innebär följaktligen att ifall 

kvinnan inte har tillräcklig bevisning vad gäller det psykiska våldet används härskartekniken 

osynliggörande då hennes upplevelser av det psykiska våldet ignoreras till följd av att bevis 

saknas eller anses vara otillräckliga, för att kunna bedömas inneha en sådan karaktär som 

skadar hennes självkänsla (Ås 2003:3).  

5.5 Bedömning av kvinnans situation 

För att brottet ska rubriceras som grov kvinnofridskränkning och kvinnans självkänsla ska 

anses ha skadats krävs, det som det ovan beskrivna materialet illustrerar, att kvinnan ska ha 

bevis på detta samt att hon ska kunna redogöra för hur hennes självkänsla och integritet har 

kränkts. Under sådana omständigheter där detta inte har kunnat styrkas eller bevisats 

tillräckligt uppstår en ord-mot-ord-situation som informanten beskriver: 
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Om kvinnan har blivit utsatt för psykiskt våld och kan bevisa det genom ett vittne eller dagbok så 

räcker det, ifall hon inte har bevis för det då blir det ord mot ord och oftast faller detta i tingsrätten 

när sådant händer. 

Informantens beskrivning illustrerar vikten av beviskravet som kvinnan måste anföra för att 

åtal om grov kvinnofridskränkning ska styrkas, vilket ligger till grund för att det inte ska falla 

i tingsrätten. Detta innebär följaktligen att om kvinnan inte har kunnat anföra annan bevisning 

än hennes egen utsaga om de psykiska övergreppen som hon utsatts för, kan åtal om 

kvinnofridskränkning ogillas av tingsrätten. Trovärdigheten i kvinnans utsaga är viktigt 

beskriver informanten genom: 

Det är viktigt med trovärdighet. Antingen har de en dagbok, det är viktigt. Att de har berättat till 

någon kompis som man har och som kan säga när, var och hur det gick till. Det räcker som 

trovärdighet tycker jag. 

Citatet belyser att kvinnans utsaga anses vara trovärdig om hon har anfört några av dessa 

kriterier i form av dagbok eller berättat för någon person. Ifall detta inte har skett kan 

kvinnans tillförlitlighet ifrågasättas då dessa kriterier har en avgörande roll för skildringen av 

trovärdigheten. Detta innebär följaktligen att om kvinnan inte anses vara trovärdig till följd av 

att hon uppger olika omständigheter vid utredningens gång, kan detta bidra till att hennes 

utsagas tillförlitlighet ifrågasätts. Detta kan analyseras utifrån härskartekniken förlöjligande 

som belyser hur kvinnans utsagor anses grunda sig i hennes känslor och därför uppger hon 

olika versioner av omständigheterna. Detta leder till att hennes upplevelser inte alltid 

uppmärksammas i större omfattning eftersom de anses vara känslomässigt baserade (Ås 

2003:5).  

Det ovan beskrivna intervjumaterialet redogör för hur kvinnans trovärdighet inför polisen 

framställs och vilka krav som ställs på henne och på hennes utsaga för att dessa ska anses vara 

trovärdiga. Informanten redogör för hur en förändring av kvinnans berättelse kan rubba 

trovärdigheten: ”… Om hon ändrar en historia om och om igen så börjar man ifrågasätta 

hennes trovärdighet”. Citatet redogör för hur kvinnans trovärdighet påverkas och bedöms 

utifrån precisionen i hennes berättelse av omständigheterna och när hon börjar ändra historien 

ifrågasätts tillförlitligheten. Tidigare forskning illustrerar att det psykiska våldet som kvinnan 

utsatts för kan leda till konsekvenser som påverkar hennes beteende och personlighet, vilket i 

det fallet inte beaktas (Kvinnovåldskommissionen del A 1995:308). 
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6 Presentation av rättsfall 

I detta kapitel avser vi att ge en kort beskrivning av de fyra rättsfall som vi valt att studera. 

Det anges vilka gärningar som begåtts, vilka bevis som framförts samt den slutliga domen, 

detta för att förenkla läsningen av analysen som redovisas i kapitel sju.  

6.1 Rättsfall A 

Målnummer: B3820-12 

Åklagaren yrkade på att mannen skulle dömas för grov kvinnofridskränkning då han utsatt 

kvinnan för flera kontinuerliga brottsliga gärningar som orsakat fysisk smärta och psykiska 

men. Åklagaren yrkar på att mannen har utfört upprepade kränkningar mot kvinnans integritet 

vilket har bidragit till att allvarligt skada hennes självkänsla. Mannen har vid flera tillfällen 

misshandlat kvinnan fysiskt genom att trycka ner henne i soffan, ta hårt i hennes armar, 

sparka henne, drag henne i håret och skaka henne. Denna fysiska misshandel har orsakat 

henne smärta i olika former, såsom rodnader och blåmärken. Mannen har uttalat kränkande 

ord mot kvinnan som exempelvis hora och idiot. Han har även hotat kvinnan med att han ska 

slå henne med olika tillhyggen och att han ska slå ihjäl henne. Detta har orsakat att kvinnan 

känt allvarlig fruktan för sitt liv. Parets gemensamma barn var närvarande vid alla dessa 

misshandelstillfällen. 

Kvinnan hade som bevis för att gärningarna har skett fört dagbok, dock skrev hon inte dagbok 

dagligen. Detta gjorde hon för att komma ihåg vad som skedde men uppger att hon inte skrev 

varje gång en händelse ägde rum. Parets äldsta son var närvarande vid dessa upprepade 

misshandelstillfällen och berättade vad som inträffat. Fast hans berättelser inte varit detaljrika 

yrkar han på att våld har förekommit vid flera tillfällen. Kvinnan har även fotografier på vissa 

skador. Mannen dömdes för misshandel, ringa misshandel, olaga tvång, olaga hot och 

ofredande och dömdes slutligen till villkorlig dom med samhällstjänst i 200 timmar. Om 

straffet hade omvandlats till fängelse hade detta motsvarat åtta månaders fängelse. 

6.2 Rättsfall B 

Målnummer: B4637-10 

Åklagaren yrkade på att mannen skulle dömas för grov kvinnofridskränkning då han utsatt 

kvinnan för upprepade brottsliga gärningar. Gärningarna anses ha kränkt kvinnans integritet 

och varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. Mannen har vid flera tillfällen 

uppsåtligt misshandlat kvinnan fysiskt genom slag mot ansiktet, dunkat hennes huvud mot ett 

element, släpat henne i armarna, tagit stryptag om hennes hals, knuffat ner henne för en trappa 



33 
 

samt slagit och slitit henne i håret på offentlig plats. Detta har orsakat kvinnan smärta, 

blåmärken, blodvite, rivsår, rodnader och efterföljande ömhet. Mannen har även uttalat hot 

mot kvinnan om att han ska döda henne, vilket allvarligt framkallade henne psykisk smärta 

och rädsla.  

Som stöd för vad kvinnan har berättat har hon fem stycken vittnen som styrker hennes 

berättelser under olika omständigheter och vissa av dessa vittnen har även sett misshandeln 

äga rum. Det finns även ett rättsintyg som visar på kvinnans skador för vissa av 

misshandelstillfällena. Kvinnan har haft stödsamtal hos en kurator och har vid flera tillfällen 

berättat att mannen slår henne. Olika journalanteckningar som bevis på kvinnans skador har 

inhämtats. Mannen dömdes för misshandel till fyra månaders fängelse. 

6.3 Rättsfall C 

Målnummer: B3046-12 

Åklagaren yrkade på att mannen skulle dömas för grov kvinnofridskränkning då gärningarna 

utgjort ett led i upprepad kränkning av målsägandes integritet och har varit ägnade att 

allvarligt skada hennes självkänsla. Kvinnan vägrade att uttala sig under rättsprocessen, 

åklagaren åberopade istället utskrift av tidigare förhör med kvinnan. Mannen har vid ett flertal 

gånger misshandlat kvinnan genom att utdela flera slag med händerna mot kvinnans huvud, 

tryckt ner henne i duschen och spolat vatten på henne, slagit henne i huvudet och på ryggen 

med olika tillhyggen. Detta har orsakat kvinnan smärta, bulor och blåmärken. Mannen har 

även hotat att han skulle hälla bensin i kvinnans brevinkast och att han skulle skära halsen av 

henne. Kvinnan blev väldigt rädd.  

Som stöd för vad kvinnan uttalat har hon ett vittne till ett av misshandelstillfällena. Mannen 

dömdes för misshandel och olaga hot till fyra månaders fängelse. 

6.4 Rättsfall D 

Målnummer: B10868-12 

Åklagaren yrkade på grov kvinnofridskränkning då mannen från maj 2009 till augusti 2012 

vid olika tillfällen begått brottsliga gärningar mot kvinnan. Mannen har vid ett flertal gånger 

misshandlat kvinnan genom att ta strypgrepp, dra ner henne på golvet, slagit henne i huvudet 

och på överkroppen och slagit henne i huvudet med olika tillhyggen. Detta orsakade smärta, 

rodnader, svullnad under ögonen, rivmärken på halsen, bula på huvudet, ett skadat finger och 

blodvite. Mannen har även uttalat sig nedsättande om kvinnan och hotat att han ska döda 
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henne vilket ledde till att kvinnan kände allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet. Mannen 

har även vid ett tillfälle misshandlat sin son.  

Kvinnan har som stöd för sina uppgifter vid ett av misshandelstillfällena en polisman som 

gjort en notering om en fem centimeters bula i kvinnans huvud. För de andra 

misshandelstillfällena finns ingen övrig bevisning än kvinnans utsaga. Mannen dömdes för 

misshandel till två månaders fängelse.  

7 Analys av rättsfall 

7.1 Beviskravet  

I rättsfall A finns flera bevis som åklagaren åberopat som styrker kvinnans berättelse om 

övergreppen. Dessa är bl.a. en dagbok där kvinnan beskriver hur mannen misshandlat henne 

vid flera olika tillfällen. Nedan följer ett exempel på en sådan dagboksanteckning: 

I början av augusti var jag och sonen och sökte efter mannen på sommarstugan. Mannen 

förskansar sig i stugan och svarar inte på mobilen. Sent på kvällen söker jag efter honom i en stad 

tillsammans med sonen. Han finns inte där. Jag hittar honom i sängen i sommarstugan. Han slår 

och sparkar mig först till fåtöljen i vardagsrummet, därefter fortsätter han att slå så att jag hamnar 

på rygg i hallen. Sonen finns bredvid och blir chockerad av situationen (B3820-12). 

Dessa dagboksanteckningar som kvinnan nedtecknat beskriver utförligt våldsutövandet där tid 

och plats oftast nämns och kvinnan redogör även för vilka skador som uppstått efter 

övergreppen. Kvinnan har uppgett att hon inte fört dagbok dagligen utan hon har bara 

antecknat vid de tillfällen då hon blivit utsatt för våld. I dagboken skrev hon saker som hon 

kände att hon inte kunde berätta för någon. Tingsrätten gör bedömningen att ”… det är dock 

anteckningar som hon själv gjort varför de ensamma inte kan tillmätas ett alltför högt 

bevisvärde” (B3820-12). Som ytterligare bevisning för mannens våld mot henne har sonen 

vittnat om hur pappan vid ett flertal tillfällen brukat våld mot mamman och använt 

nedvärderande ord mot henne. Sonen uppger även att pappan har sagt att han kan bli så arg på 

mamman att han dödar henne. Sonens beskrivningar av våldet är utförliga och tingsrätten 

bedömer följande: 

Hennes berättelse stöds också i flera av åtalspunkterna av vad sonen berättat […]. Hans uppgifter 

måste givetvis värderas med viss försiktighet. Han har dock på ett mycket återhållsamt sätt berättat 

om de iakttagelser han gjort […]. Att han skulle låtit sig övertygas att lämna falska uppgifter om 
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sin pappa förefaller inte troligt. Hans beskrivning av händelserna framstår istället som 

självupplevda (B3820-12). 

Kvinnan har även kunnat bevisa övergreppen med fotografier på de skador som uppstått. Hon 

började fotografera sina skador för att mannens våld mot henne hade börjat upprepas. 

Åklagaren har även åberopat ett e-postmeddelande som mannen skickat till kvinnan där han 

ber om ursäkt och uppger att han kommer att erkänna alla gärningar han begått mot henne.  

I rättsfall B styrker kvinnan sin utsaga med bevisning i form av rättsutlåtande från läkare och 

kurator, journalanteckningar som beskriver det fysiska våldet och fotografier över de skador 

som uppkommit då hon har varit i kontakt med sjukvården vid ett flertal tillfällen. Det finns 

även dokumenterat att kvinnan stannat kvar på sjukhuset över en natt p.g.a. de skador som 

åsamkats av våldet mot henne. Mannens våld mot kvinnan kan även styrkas av ett flertal 

personer som intygar att kvinnan berättat för de om övergreppen hon blivit utsatt för. 

Tingsrätten bedömer dock att  

kvinnans och mannens versioner går isär. Kvinnan har i flertalet fall lämnat en tydlig redovisning 

för vad som inträffat medan mannens uppgifter är torftigare. För att mannen ska dömas till ansvar 

räcker det emellertid inte med att kvinnan framstår som trovärdigare än mannen (B4637-10).  

En annan svårighet som ligger till grund för tingsrätten vid bedömningen av fallet är att det 

gått en längre tid sedan våldsutövandet ägt rum. Detta menar tingsrätten innebär att de 

uppgifter som lämnats om tid och rum måste bedömas med försiktighet då parterna kan 

minnas vissa händelser felaktigt. Tingsrätten anser för att mannen ska kunna dömas måste det 

finnas bevisning som styrker det kvinnan berättat. I några av åtalspunkterna anser tingsrätten 

att mannen gjort sig skyldig till brott, men i flera punkter där det inte finns annan bevisning än 

kvinnans utsaga bifalls inte åtalet med anledningen av brist på bevis.  

I rättsfall C kan kvinnan bevisa våldet mot henne med ett sms som hon skickat till sin väninna 

efter att mannen hotat att han ska döda henne. Kvinnan har beskrivit att mannen vid ett flertal 

tillfällen misshandlat henne både fysiskt och psykiskt. Dock gör tingsrätten bedömningen att 

mannen kan dömas för två olika gärningar men att det vid övriga gärningar saknas annan 

bevisning för att styrka kvinnans utsaga.  

I rättsfall D kan kvinnan styrka ett misshandelstillfälle med bevisning i form av ett fotografi 

som visar på de skador som uppstått samt en notering om en skada som en polisman antecknat 

i anmälan. Då kvinnans utsaga har stöd i denna bevisning bedömer tingsrätten att denna 

åtalspunkt kan bifallas. Vid ett annat misshandelstillfälle har ett fotografi och ett läkarintyg 
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åberopats som bevisning, dock anser tingsrätten att dessa inte är aktuella som bevis då de är 

genomförda cirka en månad efter misshandelstillfället. P.g.a. detta bedömer tingsrätten att 

detta material inte kan tillmätas något bevisvärde. Tingsrätten uttalar att ”… utredningen i 

denna del består sålunda av målsägandeuppgifter som inte har stöd i någon övrig bevisning” 

(B10868-12). Detta leder till att dessa åtalspunkter inte bifalls av tingsrätten och åtalet ogillas. 

Kvinnan framför i flera åtalspunkter att mannen utsatt henne för både fysiskt och psykiskt 

våld, men då det endast finns bevisning för ett misshandelstillfälle kan mannen enligt 

tingsrätten inte dömas för grov kvinnofridskränkning. Detta meddelar tingsrätten genom att 

uttala att ”… vid ovanstående bedömningar kan åtalet avseende grov kvinnofridskränkning 

inte vinna bifall” (B10868-12).  

Dessa rättsfall visar tydligt betydelsen av att kvinnan kan styrka sin utsaga med annan 

bevisning för att det ska leda till att mannen döms för grov kvinnofridskränkning. Det visar 

också att vid de åtalspunkter där det saknas övrig bevisning dömer tingsrätten till nackdel för 

kvinnan då mannen inte anses vara skyldig till dessa gärningar. Ansvaret för att bevisa att 

våldet har ägt rum läggs helt på den utsatta kvinnan. Dessa krav som ställs på kvinnan vid 

bevisningen kan förstås utifrån rättssystemets utövande av social kontroll (Larsson & 

Backman 2011:44). Tingsrätten sätter upp kraven för vilka bevis som anses vara tillräckliga 

och som kvinnan måste tillmötesgå för att uppfylla de kriterier som avgör om brottet kan 

anses vara grov kvinnofridskränkning, trots att lagen illustrerar att det faktiskt är kvinnans 

självkänsla som avgör om ett sådant brott ska föreligga. I rättsfall A gör tingsrätten 

bedömningen av att kvinnans dagbok inte kan tillmätas ett högt bevisvärde, eftersom den är 

skriven av henne själv. Enligt tidigare forskning ska kvinnans dagboksanteckningar anses 

vara tillräcklig bevisning för att styrka henne utsaga (Sveriges riksdag 2001). Detta tar dock 

inte tingsrätten hänsyn till i sin bedömning och de uttalar inte heller varför de anser att 

kvinnans dagbok inte har ett högt bevisvärde, förutom att den är skriven av kvinnan själv. I 

rättsfall B är tingsrättens bedömning motstägelsefull till lagens proposition då de bedömer 

gärningarna utifrån en viss tidsram då de anser att det gått för lång tid mellan övergreppen. 

Denna bedömning leder i sin tur till att tidsramen påverkar om brottet ska bedömas vara grov 

kvinnofridskränkning vilket kvinnovåldskommissionen fastslog inte skulle ha en avgörande 

betydelse, då detta beror på det individuella fallet (Kvinnovåldskommissionen del A 

1995:308). Det tydliggörs i rättsfallen att det psykiska våldet, som är svårare att bevisa, inte 

beaktas i samma grad som det fysiska våldet. När kvinnan i rättsfallen redogör för det 

psykiska våldet hon blivit utsatt för synliggörs det att tingsrätten inte lägger någon tyngd i 
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denna del av hennes berättelse och de har heller ingen förståelse för att det psykiska våldet är 

svårare att bevisa. Detta märks i tingsrättens bedömning då de har samma krav på bevisning 

för det psykiska våldet som för det fysiska våldet. Tingsrätten visar i samtliga rättsfall att 

beviskraven är avgörande för att kunna döma mannen för grov kvinnofridskränkning.  

7.2 Bedömning av kvinnans självkänsla 

I rättsfall A görs bedömningen att ”… tingsrätten finner att det inte visat att omständigheterna 

i det nu aktuella fallet är sådana att gärningarna varit ägnade att allvarligt skada kvinnans 

självkänsla” (B3820-12).  

I rättsfall C yrkar åklagaren på att de gärningar som begåtts mot kvinnan har varit ägnade att 

allvarligt skada hennes självkänsla då hon utsatts för både fysiskt och psykiskt våld vid ett 

flertal tillfällen. Detta belyses dock inte i tingsrätten och i samband med brist på övrig 

bevisning för att styrka kvinnans utsaga görs därför bedömningen att mannen inte ska fällas 

till ansvar för grov kvinnofridskränkning utan för de enskilda brott han gjort sig skyldig till.  

I dessa rättsfall gör tingsrätten bedömningen att mannens våldsutövande inte syftar till att 

skada kvinnans självkänsla. I lagen om grov kvinnofridskränkning är självkänsla ett av de 

rekvisit som ska uppfyllas för att lagen ska kunna tillämpas. Problematiken kring detta kan 

förstås utifrån teorin om rättens konstruktion eftersom brottet bedöms utifrån en lagtext som 

har influerats av den manliga normen (Mackinnon 1991:16). Detta leder till att lagen inte kan 

tillämpas på ett korrekt sätt då rekvisitet inte kan bedömas av tingsrätten eftersom en kvinnans 

självkänsla inte är något mätbart. Det problem som tingsrätten ställs inför är att det bara är 

kvinnan själv som kan avgöra om hennes självkänsla skadats till följd av mannens våld mot 

henne. När tingsrätten gör denna bedömning skapar de också frågetecken för hur de kunnat 

dra den slutsatsen och de framför inte heller något som kan visa på hur de kunnat konstatera 

att kvinnans självkänsla är intakt. Till följd av att det endast är det psykiska våldet som kan 

illustrera kvinnans självkänsla, som i det ovan beskrivna rättsfallen endast kan styrkas genom 

bevis, blir denna bedömning inte helt täckande vilket kan vara en orsak till varför åtal om 

grov kvinnofridskränkning inte bifalls. 

Lagens rekvisit gällande bedömningen om gärningarna kan ha skadat kvinnans självkänsla, 

värderas av tingsrätten utifrån subjektiva tolkningar. Tingsrätten bedömer i de ovan beskrivna 

domstolshandlingarna att gärningarna inte har ansetts skada kvinnans självkänsla. 

Lagkonstruktionens brist på precision bidrar till att värderingen av om självkänslan har 

skadats bedöms utifrån domarens tolkning av lagen och hur denne har förstått sakläget. 
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Domarens förståelse och tydning av lagen påverkas av dennes värderingar och tankesätt, 

vilket inverkar på bedömningen om hur självkänslan bör anses ha skadats för att omfattas av 

lagen om grov kvinnofridskränkning. Detta kan konstateras då tolkningsmetoderna som 

används vid lagtolkningen kan influeras av domarens individuella förståelse av sakläget 

(Strömholm 1992:455). 

7.3 Bedömning av kvinnans situation 

I rättsfall A finns det tydliga bevis på att mannen utsatte kvinnan för både fysiskt och psykiskt 

våld. Tingsrätten uttalar att ”… avgörande betydelse blir därför att bedöma vilken tilltro som 

kan fästas vid kvinnans uppgifter och hur pass tillförlitliga dessa är samt bedöma i vilken 

utsträckning hennes uppgifter vinner stöd av annan bevisning i målet” (B3820-12). Detta 

uttalande från tingsrätten synliggör betydelsen av tillförlitlighet i kvinnans utsaga och om den 

kan styrkas av annan bevisning. Tingsrätten anser att kvinnans utsaga får stöd i sonens 

berättelse, i fotografier på skadorna och i ett e-postmeddelande. Ändå bedömer tingsrätten att 

gärningarna inte ligger till grund för brottet grov kvinnofridskränkning. Detta förklarar 

tingsrätten genom att:  

Av utredningar har framkommit att parterna haft en konfliktfylld relation. Mannen drabbades av 

ekonomiska problem och psykisk ohälsa […]. Detta har uppenbarligen lett till många konflikter 

[…]. Flera av de aktuella konflikterna har haft sitt ursprung i diskussioner om ekonomi eller 

barnuppfostran [...]. Kvinnans situation kan inte anses vara jämförbar med den som brukar 

föreligga för målsäganden i fall där det är fråga om ansvar för grov kvinnofridskränkning […]. 

Mannen ska därför inte dömas för grov kvinnofridskränkning […]. Tingsrätten anser inte heller att 

utredningar visar att det är fråga om ett typiskt fall av kvinnomisshandel där syftet är att mer 

långtvarigt undertrycka och förnedra offret (B3820-12).  

I detta citat uttrycker tingsrätten att kvinnan inte befinner sig i en sådan situation som kan 

vara jämförbar med andra fall som omfattas av grov kvinnofridskränkning, då de anser att 

deras problem är orsakade av att de har olika syn på barnuppfostran i samband med 

ekonomiska problem. Kvinnans berättelse av situationen i detta rättsfall anses inte vara 

godtagbar för att omfattas av lagen. Att tingsrätten kan göra detta uttalande är märkligt då 

denna kvinna blivit utsatt för både fysiskt och psykiskt våld under en längre tid vilket detta 

brott kännetecknas av. Detta skapar ett frågetecken kring hur tingsrätten anser att kvinnans 

situation bör se ut för att brottet ska vara grov kvinnofridskränkning. Detta kan förstås utifrån 

Hirdmans könsmaktsordning, då tingsrätten bedömer att kvinnans situation inte ser ut såsom 

andra kvinnors situationer ter sig när det blivit utsatta för grov kvinnofridskränkning. Genom 
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att tingsrätten belyser hur kvinnan bör vara och hur hennes situation borde se ut enligt normen 

upprätthålls en mall som skapats utifrån maktordningen och sätter upp ideal för hur kvinnor 

ska bete sig (Hirdman 2003:102). Tingsrätten uttalar också att denna kvinna inte anses bli 

utsatt för kvinnomisshandel då mannen inte har som syfte att undertrycka och förnedra offret. 

Dock borde det anses att när en människa utövar fysiskt och psykiskt våld mot en annan 

människa måste syftet vara att på något sätt trycka ner den personen. Detta beskriver 

kommissionen då det psykiska våldet oftast är första steget i våldsprocessen. När kvinnans 

självkänsla är förstörd börjar oftast mannens fysiska våldsutövande mot henne, därför ville 

kommissionen att man skulle beakta ett helhetsperspektiv vid bedömningen i sådana 

situationer då dessa olika övergrepp bygger på varandra. Tidigare forskning beskriver att när 

kvinnan har blivit utsatt för fysiskt våld påverkas även hennes psykiska tillstånd då detta 

automatiskt leder till en förnedring och kränkning av kvinnans självkänsla 

(Kvinnovåldskommissionen del A 1995:300). Tingsrätten förefaller därför dra slutsatser 

utifrån bristfälliga grunder. Tingsrätten uttrycker att kvinnans berättelse anses vara tillförlitlig 

och trovärdig och att hon har gett en nyanserad bild av de övergrepp hon blivit utsatt för. De 

uttalar även att de gärningar som mannen begått mot kvinnan har utgjort ett led i en upprepad 

kränkning av hennes integritet. Ändå gör tingsrätten bedömningen att omständigheterna inte 

är sådana att gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada kvinnans självkänsla, vilket 

leder till att mannen inte döms för grov kvinnofridskränkning. Kvinnan har även varit 

noggrann i att inte beskylla mannen för mer än vad hon uppgett att hon minns. Att kvinnan 

inte vill beljuga mannen och anklaga honom för brott han ej begått borde anses styrka 

kvinnans tillförlitlighet ytterligare om man ser utifrån vad mannen har utsatt henne för. Att 

kvinnan ändå vill vara sanningsenlig borde tingsrätten beakta i sin bedömning. 

I rättsfall B gör tingsrätten bedömningen att kvinnans berättelse är trovärdig och tillförlitlig då 

hon mycket väl beskrivit vad som inträffat. Mannen har inte kunnat lämna någon utförlig 

förklaring till skadorna som kvinnan haft och tingsrätten drar därför slutsatsen att de är 

övertygade om att mannen har ansvar i detta. Vid en av åtalspunkterna säger mannen att han 

befunnit sig hos sitt ex och därför inte kunnat utöva våld mot kvinnan. Dock har det inte 

kontrollerats om mannens berättelse är sann vilket tingsrätten menar är åklagarens uppgift. 

Detta leder till att åtalet i denna del inte kan bifallas då tingsrätten inte kan avgöra vems 

berättelse som anses vara mest trovärdig. Trots att kvinnan berättat om denna händelse för två 

personer, som har vittnat om detta, anser tingsrätten att de uppgifter som hon lämnat till dessa 

inte är av något särskilt värde.  
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I rättsfall C synliggörs det att vid ett flertal tillfällen uppstår det en ord-mot-ord-situation 

mellan parterna då annan bevisning än deras utsagor saknas. Vid dessa situationer gör 

tingsrätten bedömningen att ”… åklagarens yrkande kan därför inte vinna bifall” (B3046-12). 

Tingsrätten anser att kvinnan är trovärdig men ändå döms dessa situationer inte till hennes 

fördel då det betonas att annan bevisning krävs för att styrka hennes berättelse. Tingsrätten 

betonar även att ”… mannen har återfallit i samma typ av brottslighet som han tidigare gjort 

sig skyldig till” (B3046-12), då han tidigare dömts för grov kvinnofridskränkning mot en 

annan kvinna, dock läggs det inte någon större vikt vid detta i bedömningen av det här fallet. 

I rättsfall D där mannen nekar till anklagandet och kvinnans utsaga utgör den enda 

bevisningen bedömer tingsrätten att mannen inte kan komma att dömas för de gärningarna. 

Detta innebär att mannen inte döms för grov kvinnofridskränkning och istället bedöms 

övergreppen ha utgjort en allvarlig kränkning mot kvinnan vilket gör henne berättigad till 

skadestånd.  

Dessa rättsfall visar på en tveksamhet i tingsrättens bedömningar då de anser att kvinnan är 

trovärdig och att hennes utsaga är tillförlitlig men där mannen ändå inte döms för grov 

kvinnofridskränkning. Detta förefaller märkligt och skapar en undran om tingsrätten verkligen 

beaktar trovärdigheten eller om de endast uttrycker att de gör det. 

7.4 Det psykiska våldets konsekvenser  

I rättsfall B har kvinnan haft samtal med en kurator som i ett utlåtande uttalar att kvinnan  

”… uppvisat tecken på akut och kronisk stressreaktion” (B4637-10). Under 

domstolsförhandlingen konstateras det även att kvinnan har förändrats då kvinnans dotter 

uttrycker att ”… moderns relation med mannen har lett till att modern, som tidigare var 

psykiskt stark, brutits ned och att modern numera är rädd och har dåligt självförtroende” 

(B4637-10). Detta uttalande synliggör att kvinnans personlighet har förändrats till följd av 

hennes förhållande med mannen. Tingsrätten gör dock bedömningen att ”… de effekter som 

gärningarna väsentligen efterlämnat är av sådan psykisk natur som offer för våld normalt 

drabbas av, d.v.s. allmän rädsla och oro samt nedsatt självförtroende” (B4637-10). Med detta 

uttalande pekar tingsrätten på att den förändring som skett i kvinnans personlighet är en 

normal förändring som alla våldsoffer går igenom. Än en gång befäster tingsrätten en mall för 

hur en kvinna som blivit utsatt för våld bör vara och visar ingen förståelse för att kvinnor kan 

förändras på olika sätt efter att ha levt i ett förhållande präglat av våld. Detta tydliggör även 

hur det sker en subjektiv tolkning i bedömningen av hur kvinnans självkänsla inte anses ha 
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skadats, då tingsrätten bedömer att det sätt hon har skadats på inte anses omfattas av de 

typiska karaktärsdrag som bedöms inom brottet grov kvinnofridskränkning. De bedömningar 

som tingsrätten gör grundar sig i en könsmaktsordning som har institutionaliserats och blivit 

en del i våra normer och tankesätt. Bedömningen av det som anses skada en kvinnans 

självkänsla utgörs på andra grunder än hennes egna upplevelser och berättelser. Kvinnans 

självkänsla bedöms utifrån en jämförelse med den manliga referensramen då detta är till följd 

av att lagen är konstruerad och anpassad utifrån den manliga normen (Hirdman 2003:59).  

I rättsfall C har mannen vid ett tillfälle hotat att hälla bensin i kvinnans brevinkast och han har 

därefter sagt att han tänker ansöka om ensam vårdnad för deras barn, då han tänker skära 

halsen av kvinnan. Åklagaren yrkar på att ”… hoten har varit ägnade att framkalla fruktan för 

kvinnans egen säkerhet till person” (B3046-12). Kvinnan beskrev att hon var mycket rädd vid 

detta tillfälle vilket hon också berättade för en väninna. Eftersom kvinnan kunnat styrka detta 

hot genom ett vittnesmål från hennes väninna leder det till att mannen döms för denna 

gärning. Dock problematiserar inte tingsrätten vad dessa hot kan leda till för konsekvenser för 

kvinnan och som det visats tidigare i analysen saknas tingsrätten förståelse för det psykiska 

våldet i deras bedömningar.  

I de båda rättsfallen synliggörs det att kvinnan har förändrats som person och att hon lider 

men p.g.a. vad mannen utsatt henne för. I rättsfall B där dottern till kvinnan beskriver 

moderns förändring kan man tydligt dra paralleller till den normaliseringsprocess som 

beskrivs i tidigare forskning. Att modern har gått från att vara en stark person till att ha brutits 

ner och slutligen blivit en osäker och rädd person är en tydlig del i den normaliseringsprocess 

kvinnan går igenom (Lundgren 1992:23). Den rädsla kvinnorna upplever kan komma att få 

stora konsekvenser för deras framtida liv och deras personlighetsförändring kan lämna spår 

som aldrig går att reparera. Denna förändring av kvinnornas personlighet kan förstås utifrån 

härskartekniken påförande av skuld och skam. Dessa utsatta kvinnor förändras och de 

ifrågasätter sin egen person p.g.a. den skam och skuld de känner för det våld de utsatts för (Ås 

2003:11). Att kvinnorna känner att det är deras fel att männen misshandlar dem och att de tar 

på sig ansvaret för detta kan komma att få stor betydelse för hur kvinnorna kommer att se på 

sig själva, då dessa kvinnor alltid kan känna en skuld till vad som hänt. Detta kan förklaras till 

följd av hur kvinnan under hela våldsprocessen sett sig själv utifrån mannens syn på henne 

vilket leder till att hon börjar uppfatta sig själv utifrån hans beskrivningar (Lundgren 

1992:23). Denna skam- och skuldkänsla är också en del i normaliseringsprocessen då mannen 

använder olika maktmedel för att bibehålla kontrollen över kvinnan. 
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8 Sammanfattning och resultat 

Utifrån det empiriska materialet som inkluderar en intervju och fyra rättsfall kan vi se ett 

tydligt mönster som belyser vikten av att de kvinnor som utsätts för övergrepp av en 

närstående man ska ha bevis för deras utsaga då detta ligger till grund för tingsrättens 

bedömning ifall brottet ska gälla grov kvinnofridskränkning. I vårt empiriska material kan vi 

konstatera att när det gäller det fysiska våldet krävs det att skadorna ska vara dokumenterade 

och synliga för att tingsrätten ska bedöma att misshandeln har ägt rum. Detta beskrivs även av 

informanten som uppger att det första man beaktar vid en utredning är det fysiska våldet. När 

det handlar om de psykiska övergreppen i form av verbal kränkning, hot, ofredande och 

kontrollerande beteende som kvinnan kan utsättas för i samband med den fysiska misshandeln 

krävs det annan bevisning utöver hennes egen utsaga. Dock kan vi se att denna bevisning 

aldrig är tillräcklig för att tingsrätten ska döma mannen för grov kvinnofridskränkning. Detta 

utmärks tydligt då vissa kvinnor i rättsfallen har den bevisning som krävs enligt informanten i 

form av dagbok, vittne eller att kvinnan har berättat för en väninna vad som hänt, men som 

enligt tingsrätten inte anses vara tillräcklig bevisning för att kunna döma mannen för grov 

kvinnofridskränkning. Följaktligen belyser detta att tolkningen och förståelsen av lagen av de 

berörda aktörerna sker på olika grunder beroende på hur sakläget har förståtts. I de fall där det 

uppstår en ord-mot-ord-situation mellan parterna kan vi tydligt se att tingsrätten dömer till 

kvinnans nackdel till följd av avsaknad av bevisning som kan styrka hennes utsaga. 

Rättsväsendet fäster större vikt vid att de psykiska övergreppen ska vara bevisbara, som sedan 

ligger till grund för om brottet ska gälla grov kvinnofridskränkning. Utifrån denna bevisning 

som kvinnan tillfogar av det psykiska våldet beslutar tingsrätten om kvinnans självkänsla har 

skadats eller icke. Till följd av att det ställs höga krav på bevisning och att dessa bevis inte 

anses vara tillräckliga bedömer tingsrätten att kvinnornas självkänsla inte har skadats. 

Sammanfattningsvis pekar resultatet på att p.g.a. de höga beviskrav som tingsrätten satt upp 

blir det oerhört svårt för kvinnorna att bevisa det våld de utsatts för. Det psykiska våldet är det 

som utmärker sig och är svårast att bevisa då det inte lämnar några ytliga skador som kan 

dokumenteras. Detta kan vara en av orsakerna till att endast en minoritet av de 2470 

anmälningarna år 2012, gällande grov kvinnofridskränkning, ledde till en fällande dom. 

Att beakta ett helhetsperspektiv kring den utsatta kvinnans situation beskriver informanten 

som den viktigaste aspekten vid tillämpningen av lagen. Detta poängteras även i 

kvinnovåldskommissionens huvudbetänkande då syftet med införandet av lagen om grov 

kvinnofridskränkning var att straffbelägga de handlingar som kränker kvinnan i samband med 



43 
 

det fysiska våldet, dock visar studiens empiriska material att detta inte sker i praktiken. 

Tingsrättens bedömning i rättsfallen och informantens beskrivningar tydliggör hur det 

psykiska våldet som kvinnan utsatts för i form av verbala kränkningar, hot och ofredande inte 

beaktas i samma utsträckning som det fysiska våldet. Detta innebär följaktligen att 

grundtanken bakom införandet av lagen om att beakta alla former av övergrepp som kvinnan 

utsatts för inte uppmärksammas vid tingsrättens bedömning. Lagen säger att våldet ska 

medverka till att skada kvinnans självkänsla och integritet vilket innebär att den poängterar 

vikten av att beakta det psykiska våldets karaktär och konsekvenser. Eftersom det psykiska 

våldet beaktas i mindre utsträckning påverkar detta hur bedömningen av kvinnans självkänsla 

görs. I de fall då tingsrätten anser att bevisningen för det psykiska våldet är tillräcklig gör de 

bedömningen att detta inte har medverkat till att skada kvinnans självkänsla. Till följd av att 

de tolkningsmetoder som kan användas vid lagtolkningen leder till subjektiva tolkningar blir 

förståelsen och tydningen av lagtextens rekvisit gällande kvinnans självkänsla baserad på 

aktörernas egna värderingar och tankesätt. Detta innebär följaktligen att bedömningen av 

kvinnans självkänsla grundar sig i subjektiva tolkningar då hennes självkänsla endast kan 

uppfattas av henne själv. 

Eftersom de fysiska övergreppen framställs av tingsrätten som övertygande och inte det 

psykiska våldet, bidrar detta till att åtal om grov kvinnofridskränkning ogillas av tingsrätten 

och mannen döms istället för misshandel. I de fall där kvinnan har haft bevisning för de 

psykiska övergreppen och tingrätten har ansett att dessa är tillförlitliga, döms mannen för 

olaga hot eller ofredande. Trots att dessa fall även har innefattat övergrepp i form av fysisk 

karaktär anses inte dessa brott innefattas av lagen om grov kvinnofridskränkning, utan istället 

döms mannen för de enskilda brott han gjort sig skyldig till vilket leder till att strafflängden 

blir kortare. 

Det som kan framhållas av informantens beskrivningar och av rättsfallen är att lagens 

konstruktion bidrar till att den tillämpas och tolkas på olika sätt. Intervjuinformanten och 

rättsfallen synliggör detta då informantens beskrivningar om vad som är tillräcklig bevisning 

skiljer sig från kriterierna och kraven som tingsrätten kräver av kvinnan vid bedömningen i 

rättsfallen. Informanten illustrerar även en diskrepans gällande förståelsen och tillämpningen 

av lagen då huvuddragen i lagen beskrivs motsägelsefull av denne. Informanten beskriver 

även hur de olika tingsrätterna bedömer på olika sätt vid brott om grov kvinnofridskränkning. 

Hur gärningarna ska bedömas ha utgjort led i en upprepad kränkning och ägnade att allvarligt 

skada kvinnans självkänsla, bedöms på otillräckliga grunder då det finns en diskrepans mellan 
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lagens förståelse och tolkningen av de berörda aktörerna inom rättsväsendet. Detta är följden 

av lagtextens bristande precision vad gäller frågan hur denna bedömning ska ske samt hur de 

exakta gärningarna ska ha utförts för att omfattas av lagen. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att en sådan brist på precision bidrar till att dessa aktörer inom rättsväsendet tolkar 

lagen och tillämpar den på olika grunder, dock kan det poängteras att de inblandade aktörerna, 

polis, åklagar och tingsrätt, studerar en lag som utifrån studiens teoretiska ram beskrivs vara 

konstruerad till männens fördel. Detta innebär att oavsett vilket kön dessa aktörer har, 

påverkas deras tolkningar och förståelse i grunden av hur lagen är konstruerad. Följaktligen 

kan detta förklara hur rättssystemet befäster könsmaktsordningen då denna influerar de 

aktörer som praktiserar den. Studiens teoretiska ram belyser att könsmaktsordningen befästs i 

samhället av både kvinnor och män på olika sätt. Därför är det betydelsefullt att betona att 

könsmaktsordningen befästs av rättssystemets olika aktörer, oavsett kön, då alla dessa är 

influerade och formade av en lag som är konstruerad av män, vilket påverkar aktörernas 

tankesätt och bedömningar. Detta gäller specifikt vid bedömningen av kvinnans självkänsla 

vilket är ett rekvisit i lagen som leder till om brott mot grov kvinnofridskränkning ska 

föreligga.  

Tidigare forskning (Mackinnon 1991:16) illustrerar att lagarna är skapade och anpassade efter 

den manliga normen vilket leder till att detta blir dess referensram. Detta innebär följaktligen 

att kvinnornas upplevelser, om det psykiska våldet har skadat deras självkänsla, inte anses 

vara övertygande eftersom detta jämförs med de manliga upplevelserna. Kvinnor framställs 

som känsligare än män vilket leder till att bedömningen av det psykiska våldet när det gäller 

kvinnor grundar sig i föreställningar om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. 

Könsmaktsordningen beskriver att dagens lagar är influerade av dåtidens föreställningar om 

kvinnans underordnade position gentemot mannen och att dessa lagar är influerade av normer 

och ideologier som vidmakthåller könens position i samhället.  

Det empiriska materialet synliggör hur rättssystemet är ett kontrollerade organ som utövar 

social kontroll och avgör vad som anses vara övertygande vid bedömningen av kvinnans 

självkänsla i tingsrätten. Till följd av att detta system är grundat på föreställningar som gynnar 

mäns överordning blir rättssystemet en struktur som befäster könsmaktsordningen genom 

lagarna, kriterierna och kraven. Kvinnornas underordning befästs genom olika härskartekniker 

vilket osynliggör könsmaktsordningen och influerar hur rättssystemet konstrueras. Detta sker 

till följd av att systemet officiellt anses sträva efter jämställdhet fast det i verkligheten 

använder verktyg som inte gynnar denna tanke. Rättsväsendets struktur är inte anpassad efter 
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kvinnors upplevelser och livssituationer. Resultatet visar även att rättsväsendet inte tar hänsyn 

till den normaliseringsprocess som kvinnan går igenom under våldsprocessen. Detta kan 

påverka hennes förmåga att kunna återge detaljer från händelserna. Dock anses detta ha stor 

betydelse i bedömningen av kvinnans utsaga, då det påverkar hur hennes tillförlitlighet 

värderas av rättsväsendet. Det psykiska våldets konsekvenser som påverkar kvinnans minne 

och mentala hälsa uppmärksammas inte i tingsrättens bedömning.  

Slutligen visar resultatet att tanken bakom lagen om att beakta ett helhetsperspektiv inte 

tillämpas i praktiken eftersom det psykiska våldet inte beaktas i samma utsträckning som det 

fysiska, vilket var orsaken till införandet av denna lag. De psykiska övergreppen 

uppmärksammas inte trots att bedömningen om brottet grov kvinnofridskränkning ska grunda 

sig i detta, då det är den aspekten som ska avgöra om detta brott ska föreligga istället för 

misshandel, olaga hot eller ofredande.  Tingsrätten är en maktapparat som utövar social 

kontroll över vilka kriterier som ska ligga till grund för varje brott. Detta sker till följd av att 

rättssystemet är konstruerat utifrån den manliga normen vilket har influerat systemets 

konstruktion och på det sättet befästs könsmaktsordningen. Kvinnornas utsaga gällande det 

psykiska våldet bedöms utifrån de manliga principer som lagarna är skapade utifrån vilket 

påverkar på vilket sätt kvinnans självkänsla mäts. Bedömningen av detta rekvisit grundar sig i 

subjektiva tolkningar som de berörda aktörerna inom rättsväsendet gör och till följd av att de 

studerar en lag som är konstruerad av män, påverkar detta deras förståelse av hur rekvisitet 

ska mätas. Könsmaktsordningen råder i rättsväsendet bedömning då tolkningen och 

tillämpningen av lagen i praktiken kan belysa detta och tydliggöra hur samhällsstrukturen 

institutionaliserar ojämlikheten mellan könen. Sverige anses vara ett av världens mest 

jämställda länder då våra lagar sägs sträva efter jämställdhet, dock har det inte granskats hur 

detta har uppnåtts inom rättssystemet. Det är viktigt att tydliggöra att bedömningen av om 

jämställdhet har uppnåtts grundar sig i tolkningar av dem som influerade lagkonstruktionen. 

Lagen är officiellt konstruerad utifrån en jämställdhetssträvan men dess otydliga konstruktion 

bidrar till att tillämpningen av den influeras av mångfacetterade aspekter, föreställningar, 

normer och samhällsideologier.      

9 Diskussion 

I inledningen av denna studie presenterade vi ett fall där en kvinna avlidit till följd av att 

mannens hot mot henne inte togs på allvar. Detta är en tragisk händelse och det är obegripligt 

att förstå hur rättsväsendet trots att man vetat om detta inte har agerat. Detta är precis det vi 
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velat belysa i studien. Att det till följd av att rättssystemet inte lyssnar på kvinnornas 

berättelser och tar de på allvar kan mannens våld mot henne fortgå. I de fall där våld 

uppmärksammas, blir det fysiska våldet uppmärksammat och de psykiska övergreppen 

osynliggörs. Lagen om grov kvinnofridskränkning är till för att belysa våldet ur ett 

kvinnoperspektiv men trots det ökade våldet mot kvinnor i nära relationer tillämpas den i ett 

fåtal fall eller används på ett felaktigt sätt. Vi har sett att den vanligaste anledningen till att 

anmälan aldrig leder till åtal är p.g.a. att brott inte kunnat styrkas. Detta beror på de krav som 

rättsväsendet ställer på kvinnan då hon måste bevisa att både det fysiska och psykiska våldet 

ägt rum. Dessa krav bör förändras och rättsväsendet måste ta hänsyn till kvinnans situation 

och vad hon har gått igenom. Idag finns det ingen förståelse för hur en kvinna som levt i 

förtryck och blivit utsatt för våld mår. Anledningen till att det psykiska våldet legat som grund 

i hela uppsatsen är p.g.a. att den våldsformen är oerhört svår att bevisa vilket leder till att 

männen sällan döms för dessa gärningar, vilket påverkar att brott om grov 

kvinnofridskränkning som åklagaren yrkar på, ogillas av tingsrätten. Vi anser att när en 

individ blir utsatt för fysiskt våld, skadas även dennes psykiska tillstånd. Kvinnan utsätts för 

psykiskt våld mellan de fysiska misshandelstillfällena då hon hela tiden känner rädsla och oro 

inför nästa misshandel, förutom de kränkningar och hot som hon eventuellt kan utsättas för i 

samband med de olika övergreppen. Därför är det betydelsefullt att även uppmärksamma 

sådana aspekter för att kunna tillämpa lagen som det var tänkt.Vi vet också att psykiskt våld 

kan få större konsekvenser för kvinnan än det fysiska våldet då hennes självkänsla skadas. Att 

bli kränkt, hotad och förnedrad av någon som står en nära kan lämna spår hos kvinnan som 

aldrig försvinner. Rättsväsendet måste, i alla bedömningar, ha i åtanke att männens 

överordning influerar alla samhällsskikt och att ha en medvetenhet om detta tror vi kan 

förbättra och förstärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I det jämställda land vi sägs leva i 

borde vi ha kommit längre än såhär och det borde vara en självklarhet att inga skillnader görs 

mellan kvinnan och mannen i det svenska rättssystemet. Kanske är det bara en föreställning 

om att vi lever i ett neutralt samhälle där jämställdhet mellan könen bara är en myt? 

Vårt förslag på fortsatt forskning inom detta område är att studera hur det psykiska våldet 

uppmärksammas redan i utredningsfasen genom att undersöka hur polis och åklagare bemöter 

dessa kvinnor. Vi tror att det skulle vara till fördel för utredningen om en person med 

professionell kunskap om hur kvinnans självkänsla kan ha värderats ha skadats, skulle 

medverka vid polisens första möte med kvinnan. Detta då polisens och åklagarens utredning 

av våldet ligger till grund för hur fallet bedöms i tingsrätten. Vilket innebär att om en sådan 
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aspekt lyfts fram redan i utredningens första fas kan man göra en lämpligare bedömning för 

hur gärningarna har skadat kvinnans självkänsla. Detta utredningsunderlag är basen för vilken 

brottsrubricering åklagaren väljer och som ligger till grund för tingsrättens bedömning av 

sakläget och vilket straff mannen kan få. Det vore även intressant att göra en 

jämförandestudie kring de fall där mannen faktiskt döms för grov kvinnofridskränkning och 

de fall där mannen döms för de enskilda brotten. Att undersöka på vilka grunder tingsrätten 

fattar dessa beslut och vad som påverkar att ett fåtal fall rubriceras som grov 

kvinnofridskränkning. 
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Bilaga 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Grundtanken med lagen 

1. Kan du presentera dig själv och vad du arbetar med: 

2. Vet du vad grundtanken var bakom lagen om grov kvinnofridskränkning? 

3. Hur förhåller du dig till helhetsperspektivet i ditt arbete? 

4. Hur upplever du att de olika formerna av våld lyfts fram i utredningen? 

5. Grundtanken med lagen är att ta hänsyn till kvinnans hela situation, dock krävs det att 

våldet ska ske under en bestämd tidsperiod, under hur lång tid ska den upprepade 

kränkningen pågå? 

Lagen 

6. Anser du att lagen är begriplig att använda i praktiken? 

7. Anser du att grundtanken bakom lagen tillämpas i praktiken? 

8. Påverkar lagens konstruktion din tolkning av den vid utredningar? 

9. Har ni riktlinjer om hur lagen ska tolkas? 

10. Finns det svårigheter när man ska utreda kvinnofridsbrott? Vilka är dessa? 

Anmälan och utredning 

11. Beskriv processen för hur en anmälan kommer in samt hur utredningsprocessen går 

till. 

12. Finns det krav som polisen ställer på kvinnan när hon anmäler? I sådana fall, vilka är 

dessa? 

13. Vilka faktorer påverkar för att anmälan ska gälla grov kvinnofridskränkning? 

14. Vilka gärningar väger tyngst i en anmälan som gäller grov kvinnofridskränkning? 

15. Vilka bevis krävs för att anmälan ska anses gälla grov kvinnofridskränkning? 

16. Anser du att kvinnans berättelse av händelsen och hur tillförlitlig den anses vara, kan 

påverka utredningen? 

17. Om kvinnan ändrar sin berättelse under utredningen eller om hon vid två tillfällen 

berättar olika versioner, vilken betydelse får detta? 

18. Hur upplever du att normaliseringsprocessen som kvinnan gått igenom, gällande våld, 

påverkar berättelsens tillförlitlighet? 

19. Om du möter en kvinna som gör en anmälan om grov kvinnofridskränkning och du 

anser att hennes berättelse verkar trovärdig, men hon saknar specifika bevis som t.ex. 

ett vittne, hur hanterar du en sådan situation och vilken påverkan får detta för 

utredningen? 

Det psykiska våldet 
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20. De gärningar som anses tillhöra under rubriken psykiskt våld är inte straffbara. Detta 

var en anledning till att man införde lagen för att man skulle beakta ett 

helhetsperspektiv, hur anser du att detta uppmärksammas? Hur tillämpas detta i 

praktiken? 

21. Hur kan man bevisa det psykiska våldet? 

22. Krävs det specifika bevis? 

23. Hur kan man mäta om gärningen har skadat kvinnans självkänsla? 

24. I vilken grad anser du att det psykiska våldet beaktas vid sådana utredningar, i och 

med att dessa är svårare att bevisa jämfört med fysiskt och sexuellt våld? 

25. Hur anser du att kvinnans psykiska tillstånd påverkar tillförlitligheten i hennes 

berättelse? 

26. Vad anser du är psykiskt våld? 

27. Vad tror du kan skada kvinnans självkänsla? 

28. Upplever du att psykiskt våld väger lika mycket som fysiskt våld vid tillämpningen av 

lagen? 

 

 

 

 


