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Sammanfattning 
Relationsvåld är svårt att upptäcka då det sker i det tysta, vilket gör det till ett stort 

samhällsproblem. Ett flertal studier föreskriver att det finns en brist på forskning om våld i 

nära relation bland unga. På grund av denna brist bemöts ungdomar på samma sätt som 

vuxna. Syftet med studien är att studera hur våld i nära relation bland ungdomar framställs i 

domar och jämföra det med hur våld i nära relation bland vuxna framställs, för att se 

eventuella likheter och skillnader i beskrivningen av de olika parterna. Studien är en 

dokumentstudie som bygger på tio domar om våld i nära relation som inhämtats från en 

tingsrätt. Fem av domarna berör parter som är vuxna och fem berör parter som är ungdomar. I 

resultatet framkommer att de främsta likheterna mellan vuxna och ungdomar är förhållandets 

längd samt att offren är rädda för förövaren, dock på grund av olika saker. De främsta 

skillnaderna som framkommer är om parterna är gifta, sammanboende eller i ett förhållande 

samt hur detta påverkar tingsrättens bedömning om paret är närstående eller inte. Vidare finns 

det skillnader och likheter i vilken typ av våld som används samt tingsrättens bedömning av 

om parterna är trovärdiga. Slutsatsen är att om ungdomar inte är gifta berörs de inte av 

lagrummet om våld i nära relation. Ungdomar är trots detta mer trovärdiga än vuxna. 

Resultatet bekräftar till viss del tidigare forskning. Det finns dock ingen tidigare forskning 

som specifikt behandlar det berörda ämnet om lagrum och domar, vilket gör att flera 

slutsatser inte kan jämföras med tidigare forskning. 

  

Nyckelord: Våld i nära relation, våld i nära relation bland unga, domar, grov kvinno- och 

fridskränkning, tingsrätten, trovärdighet, närstående. 
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Abstract 
Domestic violence is hard to discover because it takes place behind closed doors, which 

makes it a problem for the society. Several studies writes that there is a lack of research about 

teen dating violence. Due to this fact, adolescents are being treated the same way as adults 

when it comes to domestic violence. The aim is to study how teen dating violence is 

demonstrated in verdicts and compare that to how adults is demonstrated, to see if there are 

any similarities or differences in the descriptions of the different parties. The study is a 

document study based on ten verdicts about domestic violence from a swedish district court. 

Five of the verdicts involves adults and the other five verdicts involve adolescents. The result 

shows that the main similarities between adults and adolescents are the length of the 

relationship and that the victims are afraid of the perpetrator, although for different reasons.  

The main differences that shows in the result are if the parties are married, living together or 

just in a relationship and how this effects the courts assessment about if the parties have a 

close relationship. Furthermore, there are similarities and differences in what kind of violence 

is used and the courts assessment of the parties credibility. The conclusion is that if the 

adolescents aren't married the court does not use the law on domestic violence. Despite this, 

adolescents have a higher credibility than adults. The result of the study is partially confirmed 

by previous research. Although several of the conclusions can not be confirmed due to the 

lack of previous research in the area of law and verdicts on domestic violence. 

  

Keywords: domestic violence, teen dating violence, verdicts, civil court, credibility, close 

relationship, swedish law 
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Inledning 

Våld i nära relation är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. “Var och en har rätt till liv, 

frihet och personlig säkerhet” (Förenta Nationerna, 2008, s. 3). Dessutom har alla individer 

rätt att inte behandlas förnedrande eller att bli bestraffade (a.a.). Våld i nära relation är ett 

brett begrepp som innefattar många olika typer av kränkningar, allt från mindre 

förolämpningar till grova hot eller våldsbrott. Det skall dock finnas ett mönster av upprepning 

av kränkningarna, oberoende av hur stor allvarsgrad brotten har, för att det ska räknas som 

våld i nära relation. Det är ofta en kombination av olika typer av våld och brott som offret 

utsätts för (Socialstyrelsen, u.å.a). Under år 2016 anmäldes 12 400 misshandelsbrott där 

parterna var vuxna och förövaren var närstående till offret (Brottsförebyggande Rådet [Brå], 

2017b). Det är således många människor som får sina mänskliga rättigheter kränkta, genom 

att personen som utsätts för våld i nära relation kan mista rätten till frihet, säkerhet samt att 

inte bli förnedrad eller bestraffad genom att bli utsatt för våld. Det uppskattas att 8-9 procent 

av alla vuxna mellan 25 till 44 år har utsatts för våld i nära relation. Motsvarande siffra för 

ungdomar mellan 16-24 år är högre och ligger mellan 8-12 procent (Brå, 2017a). Nationellt 

centrum för kvinnofrid (NCK, u.å.) beskriver att våld bland unga är ett vanligt problem. En 

undersökning som gjorts bland ungdomar i årskurs nio visade att killar är mer utsatta än tjejer 

för både grovt och lindrigt våld, men tjejer uppgav i högre grad än killar att de blivit utsatta 

för våld hemma. Våld i nära relation är ett utbrett och komplext problemområde i samhället 

och som ovan nämnt finns undersökningar som visar att ungdomar är mer utsatta än vuxna 

för denna typ av brott. 

  

I Sverige är ett av de jämställdhetspolitiska målen att mäns våld mot kvinnor ska få ett slut 

(Brå, 2017a). Brå (2017a) menar att unga kvinnor glöms bort i målet, trots att undersökningar 

visar att unga tjejer oftare än vuxna kvinnor utsätts för våld i nära relation. Sverige ligger 

långt fram vad gäller insatser för våldsutsatta vuxna personer, dock inte gällande ungdomar. 

Politiken i Sverige tenderar att fokusera på överfallsvåldtäkter och hedersvåld när det talas 

om våld i nära relation bland unga, inte våld som begås av ungdomens partner (Eriksson, 

2016). Det finns stöd för ungdomar som utsatts för eller bevittnat våld, dock är det stödet inte 

inriktat på våld i en nära kärleksrelation (Brå, 2017a).  

  

Våld i nära relationer är ett välstuderat ämne och dess påverkan på individen har undersökts 

ingående under flera årtionden (Sorbring, 2014). Socialstyrelsen (u.å.b) föreskriver att 

relationsvåld är ett stort samhällsproblem och att det är något som kan vara svårt att upptäcka 

och sätta in åtgärder för eftersom det ofta sker i det tysta. När ämnet våld i nära relationer 

berörs ligger fokus ofta på medelålders individer i barnfamiljer. Det saknas dock en del 

kunskap kring våld i nära relation bland unga, både i forskning och i sociala åtgärder 

(Lekholm, 2018). Brå (2017a) skriver att 

  
Den kunskap som finns om mäns våld mot kvinnor i Sverige är till största delen koncentrerad 

kring vuxnas relationer. Svensk forskning har inte alls i samma utsträckning riktat 

uppmärksamheten mot våld i ungas relationer där förövaren och offret känner varandra och 

har en kompis- eller kärleksrelation (s. 2). 

  

På grund av bristande information och forskning om våld i nära relation bland unga likställs 

ungdomars problematik med vuxnas. Våld i nära relation bland unga och vuxna är dock två 

olika fält som har olika karaktär, vilket kan bidra till att problematiken bland unga inte 

bemöts rätt när det likställs med vuxnas problematik (a.a.). Personer som utsätts för våld 

riskerar att lida stora men på grund av det. Konsekvenser av våldsutsatthet är bland annat 

fysiska och psykiska skador, men även ekonomiska svårigheter, arbetslöshet och 
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bostadslöshet. Sjukdomar som är vanligare bland personer som utsatts för våld är 

alkoholmissbruk, depression, huvudvärk, magproblem och posttraumatiskt stressyndrom 

(Socialstyrelsen, 2016). Konsekvenser av våld i nära relationer kan variera stort från person 

till person samt kan vara problematiskt om ungdomar och vuxna bemöts på samma sätt. 

  

Problemformulering 
Tidigare forskning visar att våld i nära relation bland unga är ett vanligt problem, men att 

forskningen på området är begränsad (Barter, 2009; Bowen et al., 2013; Brooks-Russel, 

Foshee & Ennett, 2013). Sorbring (2014) lyfter att bristen av kunskap kring ämnet försvårar 

att kunna bemöta, förebygga och arbeta kring problematiken med våld i nära relationer bland 

unga. Bristen på tidigare forskning betyder att det finns en kunskapslucka inom detta 

problemområde. I dagsläget finns ingen forskning kring hur domstolarna bedömer våld i nära 

relation bland unga och om det görs en skillnad jämfört med vuxna. Bristen på denna 

information gör att socialarbetare inte kan utforma insatser för problemet och bemöta offren 

på rätt sätt. På senare tid har våld i nära relation bland unga uppmärksammats mer och mer. 

Det finns enligt Brå (2012) stora skillnader i utredningar gällande ungdomsbrott jämfört med 

brott som involverar vuxna individer. Ungdomsutredningarna tar ofta längre tid och håller en 

sämre kvalitet än vuxenutredningarna. Taylor och Sorenson (2004) finner att vuxna personers 

syn på våld i nära relation inte skiljer sig åt om våldet sker bland unga eller vuxna, förutom 

om det handlar om våldtäkt då det anses värre om det gäller en ungdom. Sammanfattningsvis 

kan det efter en granskning av tidigare forskning konstateras att det finns omfattande 

forskning kring våld i nära relation bland vuxna samt en del forskning om våld i nära relation 

bland unga. Tidigare forskning om domar och lagrum kring våld i nära relation är dock 

mycket begränsad. Ett problem som dock finns inom detta område är att tankar kring ämnet 

bygger på föreställningen om hur problemet med våld i nära relation bland vuxna personer 

ser ut. Detta kan ses som en brist då ungdomsförhållanden ofta skiljer sig mycket från hur en 

vuxen parrelation ser ut (Caselman, Dubriwny & Lester Curzon, 2014; Hellevik & Øverlien, 

2016). Det finns med andra ord kunskapsluckor vad gäller våld i nära relation bland unga. 

Genom att undersöka hur ungdomar framställs i domar och jämföra det med hur vuxna 

framställs i domar, kan mer kunskap fås kring ungas situation inom problemområdet våld i 

nära relation. 

  

Syfte 
Syftet är att studera hur våld i nära relation bland ungdomar framställs i domar och jämföra 

det med hur våld i nära relation bland vuxna framställs, för att se eventuella likheter och 

skillnader i beskrivningen av de olika parterna. 

  

Frågeställningar 

-       Hur framställs våld i nära relation bland unga i domar? 

-       Finns det likheter och skillnader i hur våld i nära relation bland unga framställs i 

domar jämfört med hur våld i nära relation bland vuxna framställs? 

-       Vilka konsekvenser kan de olika sätten att beskriva våld i nära relation få för 

berörda? 

  

Lagrum 
För att förstå de olika domsluten kommer de lagrum som berörs i domarna att presenteras här. 

I 4 kap. 4a § Brottsbalken [BrB] föreskrivs att 

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

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



 

3 
 

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 

[…]. 

  

Vidare regleras i samma lagrum att 

  
Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller 

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

förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning [...]. 

  

I lagkommentaren av Berggren et.al. (2017) förtydligas att för att räknas som grov 

fridskränkning måste flera brott begåtts och vara uppe för bedömning samtidigt i domstol 

samt att brotten måste ha ett visst samband med varandra. Grov frids- och 

kvinnofridskränkning syftar till våld i nära relationer, främst mot familjemedlemmar, men 

även andra närstående individer. Lagen inkluderar flera olika brottsliga handlingar till 

exempel olaga hot, sexuellt tvång, misshandel och olaga frihetsberövning. Med begreppet 

närstående menas att förövaren och offret har eller har haft ett förhållande med varandra och 

det krävs vanligtvis att personerna har bott tillsammans för att lagen ska vara tillämplig. 

Förövaren och offret måste dock inte ha haft en kärleksrelation vad gäller grov 

fridskränkning, då kan det även handla om familjeband. Det krävs som regel att personerna 

har bott tillsammans, oavsett om de är familj eller har en kärleksrelation. När det gäller 

brottet grov fridskränkning handlar det om att en kvinna begått brott mot en man eller att 

personerna är av samma kön. Om det istället är en man som begått brott mot en kvinna, ska 

stycket om grov kvinnofridskränkning tillämpas. Vad gäller domslutet förklaras i 

lagkommentaren att det ofta uppstår diskussioner kring konkurrens mellan olika brott 

eftersom grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning förutsätter att flera brott har 

begåtts och ersätter de enskilda brottens domar till en gemensam. Om gärningspersonen 

exempelvis har begått en grov misshandel har det en högre straffskala än fridskränkning och 

domstolen ska då döma förövaren för grov misshandel (Berggren, et. al. 2017). 

  

I 3 kap. 5-6 §§ BrB stadgas brottet misshandel. I lagrummet föreskrivs att “Den som tillfogar 

en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i 

vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel [...]” (BrB, 3 kap. 5§). 

Brottet har olika tre olika allvarsgrader vilka är ringa, normal och grov misshandel. Berggren 

et.al. (2017) lyfter att kroppsskada har en vid mening i lagtexten och kan innefatta alltifrån 

slag och benbrott till att raka av någon håret eller orsakande av psykiskt lidande eller 

sjukdom. För att räknas som misshandel behöver den skada, sjukdom eller smärta som 

förorsakats inte vara hastigt övergående eller av milt slag. När en individ inte uppnår 

kriterierna för misshandel men ändå har tvingats till handlingar, rubriceras brottet som olaga 

tvång vilket föreskrivs i 4 kap. 4§ BrB att “Den som genom misshandel eller annars med våld 

eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms 

för olaga tvång [...]”. Denna lag är till för att skydda individens handlingsfrihet (Berggren, 

et.al., 2017). I 4 kap. 7§ BrB stadgas att “Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter 

någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är 

ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande [...]”. Ofredande består 

enligt Berggren et.al. (2017) av många olika typer av avsiktliga handlingar, såsom att slita i 

kläder, sätta krokben, trycka ner, hålla fast eller att beröra någon mot dennes vilja. Lagen 

fångar upp handlingar som inte är straffbara som misshandel. I 4 kap. 5§ BrB föreskrivs att 

“Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett 

sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans 

säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot [...]”. Enligt Berggren et. al. (2017) 
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behöver inte olaga hot användas som tvång, med det kan göra det. Hotet i sig behöver inte 

verkställas, utan en rädsla hos den som utsätts för hotet är tillräckligt för att uppfylla 

kriterierna för olaga hot. Hotet behöver inte heller sägas eller göras direkt till den som utsätts, 

utan det räcker att den som hotar vet att informationen kommer nå den som utsätts för hotet. I 

24 kap. 1§ BrB föreskrivs ansvarsfrihet för brott. Det innebär att en individ kan begå ett brott 

som till exempel misshandel utan att stå ansvarig för det om denne agerat i nödvärn. Nödvärn 

kan till exempel vara om individen själv blir utsatt för ett brott eller avbryter ett pågående 

brott, vilket då kan legitimera handlingar som annars skulle varit brottsliga (Berggren et. al., 

2017). 

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som granskats inom ämnet våld i nära relation. 

Forskningen presenteras i olika teman vilka är våld i nära relation - ett brott som sker i det 

tysta, unga personer - en förbisedd grupp inom våld i nära relation, skillnad mellan könen, 

risk- och skyddsfaktorer, vuxnas attityd gentemot våld i nära relation bland unga samt 

utsatthet inom rättsväsendet. Innan detta avsnitt läses bör en djupare förståelse fås för 

definitionen av våld i nära relation. De vanligaste typerna av våld som är återkommande 

inom våld i nära relation är fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld samt social 

utsatthet. Fysiskt våld kan vara alltifrån sparkar och att bli fasthållen till strypgrepp, medan 

sexuellt våld är alla varianter av påtvingade sexuella handlingar. Psykiskt våld inberäknar hot 

och förlöjligande handlingar samt våld eller hot om våld mot husdjur. Social utsatthet innebär 

att en individ blir hindrad på olika sätt att delta i sociala sammanhang som att till exempel 

inte tillåtas lämna lägenheten. Ekonomiskt våld kan innebära att offrets tillhörigheter slås 

sönder, dennes tillgångar kontrolleras eller att personen är beroende av vård eller medicin och 

försummas av förövaren (Socialstyrelsen, u.å.a). 

  

Våld i nära relation - ett brott som sker i det tysta 
I Sverige beräknas att ungefär 75 procent av alla brott om våld i nära relation inte 

polisanmäls. Konsekvenserna av våld i nära relation varierar mellan alltifrån psykiska 

åkommor, begränsning av socialt umgänge utanför familjen, kvarstående fysiska skador eller 

död. En annan konsekvens av våld i nära relation är att förövaren ofta är en stor del av det 

sociala umgänge som den utsatte har kvar, speciellt om offret tvingats till social utsatthet, 

vilket kan leda till att den utsatte har svårt att lämna sin partner. Våld i nära relation är en 

hälsofråga som uppmärksammas världen över och det kan vara svårt att undersöka och arbeta 

emot då det sker i hemmet och inte i det öppna (Dufort, Gumpert & Stenbacka, 2013). Vad 

som räknas som våld när det gäller våld i nära relation är mångtydigt, generellt brukar dock 

fysiskt-, psykiskt-, sexuellt- och kontrollerande våld inkluderas. Det har i studier framkommit 

att psykiskt våld är mer vanligt än fysiskt våld och att konsekvenserna för våld i 

partnerrelationer varierar. Kvinnor blir generellt sett mer utsatta för våld av en partner och 

lider mer av våldet hon utsätts för, kontra män som inte påverkas i samma negativa grad som 

kvinnor (Esquivel-Santoveña, Lambert & Hamel, 2013). Morgaine (2006) lyfter att våld i 

nära relation är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, kvinnor förtrycks i samhället och är 

mer utsatta för våld än män vilket marginaliserar kvinnor. Författaren betonar även vikten av 

svårigheten att identifiera brott som berör våld i nära relation då det sker i det tysta samt att 

brottet är tabubelagt vilket kan försvåra för offer att kunna prata om det och få hjälp. 

  

Världen över fokuserar begreppet våld i nära relation på mäns våld mot kvinnor. Det finns en 

föreställning i samhället om att män är de som har kontroll och är aggressiva, medan kvinnor 

ses som svaga och offer (Nybergh, Taft, Enander och Krantz, 2013). Denna föreställning kan 

kopplas till uppfattningen om utövandet av våld i nära relation samt offrets 



 

5 
 

handlingsutrymme beroende på vilket kön hen har. Vidare finns det en skillnad i 

konsekvenserna av våldet och kontexten som våldet utövas i och hur det uppfattas beroende 

på kön. Kvinnor har ofta en större rädsla för sin partner, medan män tenderar att förringa och 

skämta bort det våld de utsätts för. Män har också en större möjlighet att stoppa det våld de 

utsätts för än vad kvinnor har. Ytterligare en skillnad är att kvinnor ofta utstår våld längre och 

att de utsätts för grövre våld med mer allvarliga negativa konsekvenser än män. Varför våld 

används i relationer skiljer sig åt. Mäns våld mot kvinnor uppges i många fall handla om 

tvingande makt, medan kvinnors våld mot män i större utsträckning är reaktioner på kvinnans 

utsatthet (Nybergh et. al., 2013). Kvinnors utsatthet för våld i nära relation kan i många fall 

ses som värre än männens utsatthet. Dock finns ett flertal studier som visar på att män löper 

lika hög risk att utsättas för våld i nära relation som kvinnor och därför är det missvisande att 

benämna våld i nära relation som endast mäns våld mot kvinnor. Det är inte bara en individs 

kön som påverkar utsattheten för våld i nära relation, även sexualitet har en inverkan 

(Simmons, Wihma och Swahnberg, 2014). Individer som är homosexuella är i högre 

utsträckning utsatta för våld i nära relation. Av hetrosexuella kvinnor uppskattas ungefär 20-

22 procent utsättas för våld i nära relation och motsvarande siffra för homosexuella kvinnor 

är 32-39 procent. Bland heterosexuella män beräknas 8-11 procent utsättas för våld i nära 

relation, medan samma siffra för homosexuella män beräknas vara mellan 27-33 procent. 

Författarna lyfter vidare att psykiskt våld är det mest förekommande oberoende av individens 

sexualitet (Langenderfer-Magruder, Walls, Whitfield, Brown & Barrett, 2015). Trots att det 

finns ett fokus på mäns våld mot kvinnor inom relationsvåld, finns det flera studier som 

påvisar att andra grupper såsom män och individer med en minoritetsexualitet är lika mycket 

om inte mer utsatta (Simmons, et. al, 2014; Langenderfer-Magruder et. al., 2015). 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en viss skillnad mellan olika studiers resultat vad 

gäller vilket av könen som är mest utsatt för våld i nära relation. Vissa forskare beskriver att 

män löper lika hög risk som kvinnor att utsättas för våld i nära relation, medan andra forskare 

finner det motsatta, att kvinnor är mer utsatta generellt sett. En likhet som dock finns mellan 

studiernas resultat är att kvinnor är mer utsatta för grovt våld än män.  

 

Unga personer - en förbisedd grupp inom våld i nära relation 
Tidigare forskning visar att våld i nära relation bland unga är ett vanligt problem, men 

forskningen på området är begränsad (Barter, 2009; Bowen et al., 2013; Brooks-Russel et. al., 

2013). De flesta studier som gjorts på området är tvärsnittsstudier och lite kunskap finns 

därför om hur problemet utvecklas över tid (Brooks-Russel, et. al., 2013; East & Hokoda, 

2015; Sabina, Cuevas & Cotignola-Pickens, 2016). Caselman, Dubriwny och Lester Curzon 

(2014) diskuterar att allmänheten successivt blir mer medvetna om att våld i nära relation 

bland unga är ett stort problem, vilket har lett till att forskning och interventioner börjat 

utformas. Problemet som finns är att många av interventionerna som tas fram bygger på 

föreställningen om hur problemet med våld i nära relation bland vuxna personer ser ut. Detta 

kan ses som en brist då ungdomsförhållanden ofta skiljer sig mycket från hur en vuxen 

parrelation ser ut (Caselman et. al., 2014; Hellevik & Øverlien, 2016). Beroende på vad som 

inkluderas i begreppet våld i nära relation ser förekomsten av det olika ut. Hellevik och 

Øverlien (2016) fick i sin studie ett resultat som visar på att så många som hälften av alla 

ungdomar i Norge mellan 14-17 år någon gång hade utsatts för våld i nära relation. Våld som 

skett digitalt genom exempelvis internet eller sociala medier var den vanligaste typen av våld 

och därefter kom psykiskt våld. Sammanfattningsvis kan sägas att forskning på området är 

begränsad till tvärsnittsstudier som tenderar att likställa ungdomars problematik med vuxnas 

problematik, samtidigt som studier visar att ungdomar har en högre  utsatthet än vuxna. 
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Skillnad mellan könen 
Bowen et al. (2013) beskriver att en vanlig attityd bland ungdomar är att det finns en skillnad 

på hur män och kvinnor får bete sig i ett förhållande. Ungdomarna i studien uttryckte attityder 

som att män är fysiskt starkare än kvinnor och vill ha makten i förhållandet, medan kvinnor 

beskrevs som offer och svagare än män. Vidare beskrev ungdomarna att mäns våld mot 

kvinnor är värre än det motsatta, män kan göra mer skada än kvinnor. En av de intervjuade 

ungdomarna uttryckte att ”Every guy knows that it is not acceptable to hit women, but if girls 

hit boys a lot of them would not interpret this as violence because they think ’such a little girl 

can’t hit hard’; that is not violent” (Bowen et. al., 2013, s. 627). Bowen et. al. (2013) drar 

slutsatsen om att det finns en attityd bland ungdomar att våld i nära relation bland unga är 

mer accepterat i vissa situationer, till exempel vid otrohet och när det sker som ett skämt. I 

likhet med Bowen et. al. (2013) kommer även Barter (2009) fram till att situationen som 

våldet utövas i har en inverkan på om våldet ses som accepterat eller inte. Killar ansåg att 

beteendet skulle räknas som våld om syftet var att skada den andra parten, medan tjejer ansåg 

att beteendet skulle räknas som våld även när syftet var att skapa exempelvis oro hos den 

andra parten. Hokoda, Martin del Campo och Ulloa (2012) kommer i sin studie fram till 

resultat som stärker påståendet om att män gör mer skada än kvinnor. Deras resultat visar att 

tonårstjejer utövar våld i nära relation oftare än killar, men att killar utövar våld som ger mer 

allvarliga fysiska skador. Dock beskriver Hokoda et. al. (2012) att det våld som tjejer utövar 

kan vara minst lika allvarligt, då på ett mer emotionellt plan. Tjejer tenderar att använda 

psykiskt och fysiskt våld, medan killar i högre utsträckning utövar sexuellt våld. Hokoda et. 

al. (2012) diskuterar i sin studie att den traditionella synen på våld i nära relation är att det är 

kvinnor som blir slagna av män, vilket inte överensstämmer med studiens resultat som 

påvisar att unga tjejer använder våld oftare än killar. 

  

Utövandet av våld bland unga skiljer sig åt mellan könen. Killar använder oftare än tjejer våld 

för att skoja eller för att få kontroll, medan tjejer generellt sett utövar våld som självförsvar 

(Barter, 2009). De könsskillnader som forskning visar på bör diskuteras med försiktighet och 

studier som använt en tvärsnittsdesign kan endast uttala sig om hur könsskillnaden såg ut vid 

det specifika tillfället (Sabina et. al., 2016). Sabina et. al. (2016) har undersökt förekomsten 

av våld i nära relation bland unga vid två olika tillfällen. Vid den första tidpunkten fanns 

skillnader mellan könen, resultatet visade att killar oftare än tjejer blev utsatta för våld i nära 

relation, både psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Vid den andra tidpunkten fanns endast en 

skillnad mellan könen vad gällde sexuellt våld, då resultatet visade att tjejer oftare än killar 

blev utsatta för den typen av våld. Könsskillnader för våld i nära relation bland unga är med 

andra ord inte stabila över tid, de förändras kontinuerligt. 

 

Risk- och skyddsfaktorer 
Studier inom ämnet våld i nära relation bland unga är begränsade till tvärsnittsdesigner som 

undersökt vita ungdomar i medelklassområden. Studier kring ämnet kan dock bli missvisande 

då statistik visar att mörkhyade ungdomar och latinamerikanska ungdomar löper större risk 

än vita ungdomar att utsättas för våld i nära relation. En riskfaktor för att utsättas för våld i 

nära relation är ungdomar som tidigt i tonåren utvecklar ett så kallat riskfyllt beteende genom 

att exempelvis dricka sig fulla, röka marijuana och har sex, löper en högre risk att utsättas för 

våld i nära relation bland unga. Även att umgås med vänner eller systrar som har ett riskfyllt 

beteende är en riskfaktor. Skyddsfaktorer som identifieras i studien är att ungdomar som har 

mödrar som har koll på vad ungdomarna gör och som är strikta i sin uppfostran löper mindre 

risk att utsättas för våld i nära relation (East & Hokoda, 2015). Bruk av alkohol och 

marijuana samt låg kontroll från föräldrar är riskfaktorer för att utsättas för våld i nära 

relation. Även individens psykiska mående kan påverka risken att utsättas för våld i nära 
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relation som ung. Riskfaktorer i det psykiska måendet som identifieras är depression, ångest, 

dålig självbild, konflikter inom familjen och utsatthet av vänner (Brooks-Russel et. al., 2013). 

Hellevik och Øverlien (2016) finner i likhet med East och Hokoda (2015) och Brooks-Russel 

et. al. (2013) att ett riskfyllt beteende är en riskfaktor för att utsättas för våld i nära relation, 

men de specificerar inte mer ingående vad de menar med riskfyllt beteende. Ytterligare en 

riskfaktor för våld i nära relation bland unga är ungdomarnas sexualitet. Unga som har en 

icke normativ sexualitet har påvisats ha en högre risk för både utsatthet och utövande av våld 

i nära relation (Langenderfer-Magruder et.al., 2015). Individens uppväxt och ungdom har ett 

samband med utsatthet för våld i nära relation. Om en individ utsätts för våld under 

uppväxten är det högre risk att hen utsätts för våld i nära relation i vuxen ålder (Simmons et. 

al., 2014). Det finns flera olika risk och skyddsfaktorer vad gäller våld i nära relation bland 

unga, både individuella och generella faktorer kan påverka förekomsten. 

  

Vuxnas attityd gentemot våld i nära relation bland unga 
Taylor och Sorenson (2004) har gjort en longitudinell studie där de intervjuat vuxna personer 

om deras uppfattning kring normer gällande våld i nära relation bland unga jämfört med våld 

i nära relation bland vuxna. När forskarna ställde frågan om olika beteenden bör vara olagliga 

skiljde sig svaren mycket åt beroende på vilket beteende frågan gällde. Våldtäkt bland unga 

var det beteende som flest ansåg olagligt, medan kränkning och förminskning inte ansågs 

vara lika illa. Vidare ställdes frågor om när insatser såsom kontaktförbud ansågs vara 

nödvändigt. När det gällde våldsamt beteende bland unga som involverade vapen ansågs 

sådana insatser vara mer nödvändiga när beteendet skedde upprepade gånger jämfört med om 

det var en engångsföreteelse. När svaren för frågor om våld i nära relation bland unga 

jämfördes med svaren för frågor om våld i nära relation bland vuxna framkom att det brott 

som attityden skiljer sig mest mellan är våldtäkt. Respondenterna ansåg att våldtäkt bland 

unga är värre än våldtäkt bland vuxna och att det i fler fall krävs kontakt med polisen, 

kontaktförbud och andra insatser när det gäller en ungdom. Vad gäller attityder gentemot 

andra brott, såsom misshandel och kränkning, fanns ingen signifikant skillnad mellan svaren 

som handlade om unga jämfört med vuxna (Taylor & Sorenson, 2004).  

  

Utsatthet inom rättsväsendet 
McCarrick, Davis-McCabe och Hirst-Winthrop (2016) finner i sin studie att våld i nära 

relation kan se ut på många olika sätt, men alla typer av relationsvåld är inte är lika accepterat 

och allvarligt uppfattat. Män ses som större och starkare än kvinnor vilket gör att de inte ses 

som offer lika lätt som kvinnor, speciellt inom våld i nära relation. Författarna kom i sin 

studie om mäns uppfattning av Storbritanniens rättssystem fram till att offrets kön påverkar 

hur allvarligt brottet uppfattas vara. Män som utsatts för våld i nära relation av kvinnor 

ansågs inte lika allvarligt. Män bemöttes som förövare även när de var offer, vad kvinnan i 

förhållandet sa togs på allvar av polisen medan männens utsagor inte sågs som sanna. Mäns 

utsatthet för våld blev förminskat i relation till kvinnors utsatthet (McCarrick et. al., 2016). 

Muller, Desmarais och Hamel (2009) har kommit fram till liknande  slutsatser utifrån rätten 

att få tillfälligt besöksförbud när en individ har utsatts för våld i nära relation i USA. Män tas 

inte på allvar som offer för våld i nära relation. Rätten att få tillfälligt besöksförbud ska vara 

lika för alla individer, dock påvisar författarna att det är upp till 13 procent troligare för en 

kvinna att få den hjälpen än en man. Sammanfattningsvis är våld i nära relation mer 

accepterat när det är ett kvinnligt offer, kvinnor har lättare att både blir betrodda samt att få 

hjälp. 
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De teoretiska utgångspunkterna 
I följande avsnitt presenteras de teoretiska begrepp som används för att analysera resultatet. 

De teoretiska begrepp som används är intersektionalitet och makt. I teorin om 

intersektionalitet lyfts olika kategorier, mest fokus läggs vid kategorierna ålder, kön och 

idealiskt offer. Maktbegreppet tolkas utifrån Foucault och Rose. Slutligen presenteras en 

analysmodell över hur de teoretiska begreppen används. 

 

Intersektionalitet 
Intersektionalitet handlar om att analysera skärningspunkten mellan olika sociala kategorier 

och hur samspelet dem emellan kan skapa ojämlikhet och makt. De olika sociala kategorierna 

som ofta används i den intersektionella analysen är kön, etnicitet, sexualitet och klass. 

Kategorierna bör ses både genom sina enskilda effekter och i det kontinuerliga samspelet 

mellan dem. En person är exempelvis inte bara kvinna utan har också en sexualitet, en klass 

och en etnicitet som påverkar personens livssituation (Mattsson, 2015). Intersektionalitet 

synliggör samverkan mellan olika kategorier och makt. Det finns ingen renodlad förklaring 

eller bakomliggande anledning för exempelvis våld, rasism eller sexism, utan det är effekter 

av en gemensam samverkan mellan olika kategorier. Kategorierna i sig har en effekt på 

individen, till exempel som att vara kvinna, medan samverkan av olika kategorier har en 

annan effekt på individen, till exempel om det är en kvinna och hon är homosexuell. 

Effekterna av kategorierna eller effekterna av samverkan kan vara både positiva och negativa. 

Genom att analysera skärningspunkten mellan exempelvis kategorierna kön, sexualitet, klass 

och etnicitet kan bland annat social ojämlikhet, makt, dynamiska relationer och komplexitet i 

samhället synliggöras för att skapa en fördjupad förståelse för samhällsstrukturer och 

individer (Collins & Bilge, 2016). Collins och Bilge (2016) beskriver att våld i nära relation 

ofta ses som ett könsrelaterat problem, män som slår kvinnor. Det kan vara begränsande att 

förstå våld och våld i nära relation på ett sådant enkelt och ensidigt sätt. Att analysera 

problematiken med ett intersektionellt perspektiv kan vara gynnsamt för att få en djupare 

förståelse för problemet. Till exempel är inte alla kvinnor och män likadana, det är 

uteslutande att säga att alla kvinnors eller mäns fysik är likadan eller att alla kvinnor är offer 

och alla män är förövare. Det är en process genom en individs olika kategorier som 

framkallar vissa beteenden. 

  

Krekula, Närvänen och Näsman (2005) beskriver att en viktig kategori som ofta glöms bort i 

en intersektionell analys är ålder. Ålder ses ofta som något självklart, alla har en ålder och 

alla blir ständigt äldre. Begreppet ålder i sig betyder inte något, en viss ålder får olika 

betydelse i olika diskurser och kopplas då till varierande processer i en människas livscykel 

som betyder skilda saker beroende på vilken diskurs som är rådande. “Dessa livsförlopp 

omfattar normer som definierar rättigheter, skyldigheter och förväntade aktiviteter, vad som 

betraktas som normalt och avvikande i en viss ålder, livsfas och livssfär, vilket har betydelse 

för individers och gruppers handlande och sociala identiteter” (Krekula et. al., 2005, s. 83). 

Kategorier såsom kön, etnicitet samt klass och kopplingen till maktutövning är något som 

ofta analyseras genom teorin om intersektionalitet. Ålder och makt är inte lika välanalyserat. 

Begreppet ålderism syftar till att förklara diskriminering som sker på grund av ålder. 

Ålderism förknippas ofta med diskriminering av äldre personer, men det behöver inte 

nödvändigtvis reduceras till att endast handla om det. Ålderism kan även handla om yngre 

personer som diskrimineras på grund av deras ålder. Ålderism handlar om att det finns 

normer och föreställningar om hur personer som har en viss ålder ska bete sig. Dessa 

föreställningar skapar åldersdiskriminering vilket i sin tur skapar maktskillnader. Barn och 

ungdomar samt äldre personer fråntas makten genom att tillskrivas egenskaper som 

exempelvis inte utvecklade, okunniga, beroende och svaga. Genom denna 



 

9 
 

åldersdiskriminering får gruppen av medelålders personer makten att bestämma över 

ungdomars och äldres handlingsutrymme i samhället (Krekula et. al., 2005). 

  

Intersektionalitet handlar med andra ord om en form av kategorisering av människor. En 

kategori av människor som finns i samhället är de idealiska offren. Christie (2001) beskriver 

att idealiska offer är de personer i samhället som har lättast att kategoriseras som offer efter 

att de usatts för brott. För att klassas som ett idealiskt offer krävs att vissa kriterium uppfylls 

vilka är; ett svagt offer, vid tidpunkten för brottet är offret upptagen med en anständig 

uppgift, offret är på en plats som inte kan ses som klandervärd, gärningsmannen är stor och 

ond, gärningsmannen är okänd för offret och slutligen måste offret ha makt nog att 

uppmärksamma sig själv som offer. Ju fler av dessa kriterium som uppfylls, desto mer 

idealiskt anses offret vara. Vidare diskuterar Christie (2001) det faktum att personer som är 

offer för våld i nära relation inte ses som idealiska offer. Män som misshandlar sina fruar har 

ofta makt att få sin version av historien att bli som den som gäller. “Det finns mer mellan 

himmel och jord än grannar kan förstå – så säger man – mannen kanske hade några ganska 

goda skäl för sitt beteende” (Christie, 2001, s. 49). Kvinnor som utsätts för våld i nära 

relation håller dock på att bli en kategori som närmar sig det idealiska offret, detta genom att 

de får mer och mer makt att uppmärksamma sig själva som offer. Den ökade makten är ett 

resultat av att kvinnor idag är mer självständiga än de var förr. Detta kan dock även medföra 

en motsatt effekt, om kvinnan är mer självständig och har mer makt kan hon även lämna den 

våldsamma situationen. Då kommer kvinnan återigen långt ifrån att vara det idealiska offret, 

eftersom hon då kommer att klandras för att hon inte lämnat mannen som använder våld, hon 

befinner sig med andra ord på en plats som hon kan klandras för (Christie, 2001). 

Kategoriseringen av människor kan både förstärka och förminska en individs utsatthet i 

situationer där brott förekommer. 

  

Maktbegrepp enligt Foucault 
Foucault gav aldrig en entydig definition av vad makt innebär, han menade dock att makt är 

något föränderligt. “Makt är inte någonting som låter sig förvärvas, fråntas eller delas, 

någonting som man behåller eller låter gå sig ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll 

och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer som ständigt blir till” (Axelsson & 

Qvarsebo, 2017, s. 128). Att utöva våld mot en partner kan ses som en form av maktutövning. 

Förövaren använder ofta våld för att skapa kontroll och kunna bestämma över offret. Våldet 

skapar en rädsla hos offret och således makt hos förövaren att styra över offrets känslor och 

beteende (NCK, u.å.). Makt är både något som kan reducera och utvidga möjligheter för 

individen att agera, det behöver alltså inte förknippas med något enbart negativt utan kan 

även vara något positivt. Makt finns överallt i samhället, från en övergripande makt till 

outtalade normer. Makt är inte något som behöver verka uppifrån och ner, utan bygger på 

dynamiska relationer mellan strukturer, handlingsutrymme och handlingar. Eftersom 

maktrelationer är dynamiska finns det inga självklara utfall för maktutövning, alltså även om 

handling A utförs på samma sätt kommer inte samma utfall B hända per automatik. Foucault 

beskriver att det alltid kommer finnas motstånd till makt som utövas och därmed kommer det 

också alltid finnas en möjlighet till förändring. Om det inte finns ett motstånd är det inte makt 

utan utövande av dominans. För att förstå maktrelationer behöver hur-frågor ställas istället 

för vad- eller varifrån-frågor. Makt handlar inte om att en individ tar ett beslut som påverkar 

andra utan om hur denne person får legitimitet att genomföra beslutet och hur inflytandet av 

beslutet ser ut (Axelsson & Qvarsebo, 2017). 

  

Foucault menade att makt och kunskap är detsamma, makt skapar kunskap och kunskap 

skapar makt. De som har makt och således även kunskap grundar ett ramverk för vad som är 



 

10 
 

“rätt” kunskap och producerar sedan mer kunskap som kommer gynna dem själva, vilket 

vidare förskjuter de grupper i samhället som har mindre makt (Mattsson, 2015). Kunskap 

skapar sanningar som sedan blir till grund för fler maktrelationer. Ett exempel på detta är 

sociologin, som är läran om hur samhället och grupper beter sig. Sociologin är för många 

accepterad som en sanning och förenklar på så sätt särskiljning av individer och grupper från 

varandra, vilka som är accepterade och inte samt hur de som inte är accepterade bör bemötas 

eller tänkas kring (Axelsson & Qvarsebo, 2017). Foucault (2002) menade att människan är 

komplex. Människans medvetande, ursprung och sociala sammanhang påverkar varandra 

ömsesidigt. I interaktion med varandra skapas en helhet. Han lyfte även diskursen som en 

väsentlig del i att förstå människors samvaro. Människan har en tillvaro, en existens, som 

byggs upp av diskurser som sätter gränser för handlande genom det osagda i språket. 

Diskurser avgör vad som är accepterat genom utsagor, vilket skapar regelbundenhet i hur 

individer tänker kring utsagor och hur utsagorna kan kopplas till varandra. Diskurser gör att 

olika funktioner ställs emot varandra, trots att många diskurser inte enbart har ett sätt att 

hanteras och användas på. Diskurser skapar normer, klassificeringar och inrättningar i 

samhället. Dessa kategorier som skapas har inga självklara inneboende konsekvenser eller 

påföljder, utan egenskaper kan skiljas från tillfälle till tillfälle. Kategorierna påverkar 

varandra på olika sätt, vilket resulterar i olika verkan beroende på kontexten. Diskurser kan 

antingen accepteras av de som själva berörs av dem eller av samhället. Diskursen skapar 

således makt i samhället, vad som är accepterat och vad som är gällande i den större 

allmänheten (Foucault, 2002). 

  

Vidare analyserar Foucault (2010) hur den för tiden rådande diskursen påverkar synen på 

avvikande personer. Under olika tidsperioder skiljer sig synen åt på de som avviker. Den 

styrande makten som råder i ett samhälle har möjlighet att genom diskursen kategorisera de 

som avviker och således ge svar på varför avvikande beteende förekommer. Foucault (2010) 

exemplifierar detta med kategoriseringen “vansinniga”. Beroende på den rådande diskursen 

kunde detta begrepp innefatta många olika typer av individer bland annat de som 

missbrukade, de som var fattiga eller de som faktiskt hade en sinnessjukdom. Kategorin 

påverkade sedan individernas livsmöjligheter, om de var vansinniga kunde de låsas in på 

anstalter och således inte besvära resten av samhället. Foucault (2010) diskuterar hur makten 

som utövas gentemot de vansinniga förändras. Makten går från att vara förtryckande till att 

bli auktoritär. Detta sker genom att de vansinniga inte behandlas genom tvång, istället 

behandlas de som omyndiga och underlägsna vårdarna på anstalten. Foucault (2010) 

beskriver hur läkaren får en central roll i de vansinnigas sjukdom. Läkaren gestaltas som den 

yttersta makten på anstalterna, det är hen som bestämmer om en person är vansinnig och det 

är också hen som har de rätta medlen för att göra personen frisk igen. Foucaults (2010) 

resonemang kring vansinniga kan kopplas till dagens samhälle på så sätt att det finns en 

tendens att sätta människor i olika fack. Det finns normer och regler för vad som är normalt 

och vad som bör anses vara avvikande. Synen på detta förändras ständigt, beroende på vilken 

den rådande diskursen är. Detta skulle kunna påverka tingsrättens bedömning, offers och 

förövarens trovärdighet i domstolen samt även hur socialarbetare ser på problemet med 

avvikande personer.  

 

Utifrån Foucaults (2010) texter kan makt som begrepp förstås som en kategorisering av 

människor. Samhället har makten att bestämma över vilka som ska ses som avvikare och hur 

de ska behandlas. Beroende på vilken den rådande diskursen är ändras kategoriseringen hela 

tiden, synen på vad som avviker förändras när diskursen förändras. Denna kategorisering 

leder vidare till makt som utövas på individnivå, vilket Foucault (2010) ger exempel på 

genom att beskriva läkarens roll i vansinnets historia. Läkaren har en lång utbildning och 
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mycket erfarenhet och blir på så sätt en auktoritär person. Det är inte läkarens medicinska 

kunskaper i sig som ger honom makt i de vansinnigas situation, utan endast det faktum att 

han står över de vansinniga i den maktstruktur som finns i samhället. Läkarens status i 

samhället ger honom makt att bestämma över de som kategoriserats som avvikande.  

 

Maktbegrepp enligt Rose 
Nikolas Rose beskriver att hans studie och upptäckter om makt är en vidareutveckling av 

Foucaults maktbegrepp. En stor skillnad är dock att Rose har ett stort fokus på samhället och 

dess påverkan på individen till skillnad från Foucault som fokuserar på individen och hur 

strukturer i samhället påverkas genom denna (Rose, 1999). Samhället utövar både direkt och 

indirekt makt mot individen, vilket resulterar i att samhället enligt Rose (1999) kan styra och 

hantera individernas vilja och handling. Styrandet av individer sker på främst tre sätt. Först 

lyfter Rose (1999) att den personliga viljan och förmågan att använda den är något som 

samhället formar till att vara till nytta för samhällets mål. Samhället utformas av invånarnas 

mentala kapacitet och vad individerna gör med sina egenskaper, vilket gör att samhället 

formar individen för att passa dess mål. Detta görs genom bland annat skola, sociala 

skyddssystem och konsekvenser om regler inte följs. Rose (1999) lyfter vidare att 

organisationer har en central roll i samhällets styrande av individer. Organisationer är ett 

mellanting av individens privatliv och samhällets direkta och öppna makt. Organisationerna 

hjälper samhället på ett indirekt sätt att uppfylla samhällets mål genom att arbeta aktivt med 

individen och dess liv. Som ett sista sätt att styra individer beskriver Rose (1999) att 

samhället skapar ett expertisområde med individen som subjekt för att kunna förstå och vidta 

åtgärder för att kunna styra individerna. Expertisen om individen är högt efterfrågad och en 

hel grupp av nya professioner har växt fram utifrån det behovet, bland annat psykologer, 

sociologer, terapeuter och kriminologer. Genom dessa professioner kan individen formas 

genom att stärka vissa drag och arbeta bort andra. Individer placeras in i grupper som hjälper 

samhället att kunna styra individerna. Individers beteende granskas, mäts och interventioner 

och botemedel tas fram för de som inte beter sig rätt. Expertisen som växt fram inom 

samhället ger en auktoritet till utövarna som då också blir en del av organisationerna som 

Rose menar är en mellanhand för samhället att kunna kontrollera individerna (Rose, 1999). 

Makten som samhället använder är anpassad för populationen som den riktar sig mot, 

förståelsen av och expertisen om individerna är underlaget för maktutövandet. I olika kulturer 

eller kontexter ser samhällen och styrandet olika ut eftersom makten som utövas grundas i 

vad samhället har för mål och vad det behöver från sin population. Sanningar i samhället 

skapas av auktoriteter som kommer fram till metoder och teorier om kunskap och samhället, 

som sedan används av individerna som får en insikt om sanningen. Samhället behöver att 

auktoriteter ger kunskap för att beräkna sociala och politiska ageranden av individerna. 

Makten som samhället utövar är inte tvång eller hot, utan den sker automatisk genom att 

individer agerar på sanningar som den kunskap samhället har producerat genom auktoritärer 

(a.a.). 

  

Analysmodell 
Från ett intersektionellt perspektiv kan det tolkas som att makt skapas genom ett samspel 

mellan olika kategorier som individer delas in i (Collins & Bilge, 2016). De teoretiska 

begreppen intersektionalitet och makt är med andra ord intimt förknippade med varandra och 

det är också så de kommer att användas i analysen. En analys kommer att göras över hur 

makt skapar kategorier, bland annat kön, det idealiska offret och ålder, som parterna i 

domarna tillhör och hur de påverkar utfallet i domen. Kategorierna har olika egenskaper som 

räknas som olika mycket värda, vilket gör att vissa människor tillhör kategorier som är högre 

värderade och därmed har mer makt. Det finns en ömsesidig påverkan, makt skapar 
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kategoriseringar och tvärtom (Foucault, 2010). Makt kommer att analyseras både genom 

Roses (1999) och Foucaults (2002; 2010) perspektiv. Först analyseras ungdomar och vuxna 

utifrån ett intersektionellt perspektiv, det vill säga vilka kategorier de tillhör. Kategorierna 

kommer sedan analyseras utifrån hur de påverkar och påverkas av makt. Analysen kan 

därefter användas för att se en möjlig påverkan på domar och konsekvenser för individerna. 

Detta visas vidare i figur 1. De kategorier som ungdomarna och de vuxna ansågs tillhöra som 

var relevanta för maktutövningen var ålder, offerskap och kön. Efter att domarna hade 

granskats framkom tre centrala teman, vilka var äktenskap, förhållande och närstående, typ 

av våld och trovärdighet. I analysen undersöktes hur kategorierna och makten de tillför 

påverkade temana, vilket resulterade i att påverkan av och konsekvenser för domsluten kunde 

ses.  

  

Figur 1. Analysmodell över hur de teoretiska begreppen använts för att förstå empirin 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Metod 
Kommande avsnitt om metod behandlar studiens tillvägagångssätt genom att beskriva 

litteratursökning, analysmetod, urval, datainsamling och design. Därefter diskuteras studiens 

äkthet, tillförlitlighet och överförbarhet. Slutligen beskrivs vilka etiska överväganden som 

gjorts och hur etisk problematik har tagits hänsyn till. 

  

Litteratursökning 
För att hitta tidigare forskning om ämnet våld i nära relation gjordes 25 litteratursökningar. 

Sökningarna genomfördes mellan den 21 mars 2018 och den 29 mars 2018. De databaser som 

användes var sociologial abstracts, social services abstracts, sociology collection, primo och 

svemed. Alla sökningar avgränsades med hjälp av årtal och “peer review” för att minska 

antalet träffar och öka relevansen för innehållet. Om sökningen inte resulterade i några 

relevanta artiklar för studiens syfte, gjordes en ny sökning utan avgränsning med årtal och 

“peer review” för att bredda resultatet av sökningen. Då den föreliggande studien handlar om 

diskursen i den svenska rättsprocessen samt hur detta påverkar det sociala arbetet, var målet 

med litteratursökningarna att först hitta forskning om det studerade ämnet i Sverige och 

därefter från andra länder. Ingen studie som berörde Sverige hittades, vilket resulterade i att 

enbart artiklar som berör andra länder användes. Därefter gjordes sökningar som inkluderade 

ordet “Sweden” i titeln, vilket resulterade i att två relevanta artiklar valdes ut. Under 

litteratursökningen fanns två olika fokus. Ett på våld i nära relation där vuxna är parter och ett 

på våld i nära relation bland unga. För att hitta forskning om våld i nära relation bland vuxna 
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gjordes åtta sökningar, vilket totalt resulterade i 2151 träffar. Sökord som användes var 

antingen “intimate partner violence” eller “domestic violence” i kombination med “ Sweden”, 

“judgement”, “law” och “universal”. För att hitta forskning om våld i nära relation bland 

unga gjordes 17 sökningar, vilket resulterade i totalt 420 träffar. Sökord som användes var 

antingen “teen dating violence”, “våld i nära relationer bland unga” eller “relationsvåld unga” 

i kombination med “Sweden”, “court”, “domestic violence”, “judgment” eller “domar”. 

Totalt antal träffar för alla sökningar tillsammans var 2571. 

  

Syftet med litteratursökningarna var att hitta artiklar som berörde våld i nära relation, i första 

hand artiklar som berörde ämnen som liknar det undersökta sytftet. Inga sådana artiklar 

hittades och sökningarna fokuserade därefter på att finna mer övergripande fakta om våld i 

nära relation bland unga och vuxna. Detta för att få en grundläggande förståelse för 

problemområdet. I dessa sökningar kunde många träffar exkluderas eftersom de undersökte 

mycket specifika faktorer som exempelvis kvinnliga korean-amerikanska kyrkoledares 

åsikter om våld i nära relation. För att välja ut relevant litteratur lästes först titlar, därefter 

abstracts och slutligen hela artiklar. Exklusionskriterium var studier som endast fokuserade 

på sexuella övergrepp, missbruk, interventioner och förebyggande arbete samt studier som 

undersökte mycket avgränsade populationer som exempelvis olika yrkesgrupper. Vid en 

sökning för att hitta tidigare forskning som specifikt behandlar rättsprocessen vid våld i nära 

relation hittades ett antal artiklar som på olika sätt behandlar ämnet, dock var det svårt att 

hitta relevanta artiklar för studiens syfte. Ingen tidigare forskning som granskades berörde 

skillnader av bemötandet mellan vuxna och unga som utsatts för våld i nära relationer, varken 

hur det kan förstås, omfattningen av det eller rättsliga aspekter. Det som dock fanns var en 

studie om Storbritanniens rättssystem (McCarrick et. al.,  2016), vilken behandlas under 

rubriken “Rättsprocess”. Artiklar som valdes bort i sökningen om rättsprocessen hade fokus 

på faktorer som inte ansågs relevanta för syftet med denna studie. De handlade bland annat 

om familjerelationer, polisens bedömningsinstrument b-safer, interventioner för våld i nära 

relation bland vuxna samt rättsprocessen kring akut skydd för personer som blivit offer för 

våld i nära relation. Mot bakgrund av exklusionskriterierna valdes 22 artiklar ut för slutlig 

användning. 

 

Analysmetod 
Diskursanalys 

Ordet diskurs kan definieras som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Börjesson 

& Palmblad, 2007, s. 13). Diskursanalys som metod bygger på ett konstruktionistiskt sätt att 

tänka. Konstruktionism handlar om att språket skapar vår verklighet, vilket betyder att 

verkligheten är beroende av vem som betraktar den. Genom samtalet produceras verkligheten 

och det är forskarens uppgift att undersöka vilka olika förståelser och uppfattningar som finns 

om den socialt skapade verkligheten. Diskursanalys handlar om att analysera hur olika 

förståelser skapas och blir till den rådande verkligheten, alltså vad som räknas som sant i en 

viss kontext (a.a.). Vidare finns uppfattningen inom konstruktionism att all kunskap skapas i 

interaktion tillsammans med någon annan samt att alla människor har en förförståelse. Hur en 

person ser på ett specifikt fenomen kommer att bero på vilken historia personen har samt 

vilket kulturellt sammanhang personen befinner sig i. Forskarens roll i en diskursanalys är att 

analysera vilka mönster och teman som finns i en text och vilka konsekvenser diskursen får. 

Det kan bli svårt att göra det om forskaren själv är för nära det studerade ämnet. Om 

forskaren befinner sig inom den undersökta diskursen, kan det bli svårt att urskilja de saker 

som på grund av den rådande diskursen accepteras som sanna, eftersom forskaren själv redan 

ser dem som självklara. Det är därför viktigt att forskaren har en distans till sitt material 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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Diskurser kan inte endast reduceras till vad som faktiskt sägs, utan också vad det är som gör 

att det sägs, det som ligger bakom uttalandet. Olika diskurser kan stå i motsättning till 

varandra och varje diskurs strävar efter att vara den mest gällande på det specifika fältet. 

Genom att undersöka vilka motsättningar som finns på ett visst fält men också undersöka vad 

som inte sägs, alltså vad som anses tabubelagt, kan olika diskurser synliggöras (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Bergström och Boréus (2012) menar att beroende på vilken den rådande 

diskursen är får språket olika innebörd, till exempel ordet sten betyder olika saker inom olika 

kontexter. Inom ett fält kan stenen vara ett byggmaterial och inom ett annat ett verktyg. 

Poängen är att beroende av vilken diskurs som råder inom fältet kommer stenen att tolkas 

olika och därmed finns olika uppfattningar om vad som är det rätta sättet att tolka stenen på. 

På så sätt skapas makt genom att en diskurs ses som det mest riktiga sättet att se på ett 

fenomen. Foucault är nära förknippad med begreppet makt och diskursanalys. Han 

utvecklade två olika typer av diskursanalys, arkeologisk och genealogisk diskursanalys. Med 

den arkeologiska analysen syftade Foucault till att undersöka hur olika diskurser möjliggörs i 

olika historiska tidsspann. Detta gjorde han genom att analysera vad som ansågs vara sant 

och vad som inte var tänkbart att tala om i en viss tid (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I 

den genealogiska analysen fokuserar Foucault istället på makt. Han menade att olika 

diskurser skapar makt genom att diskurserna sätter ramar för vad som kan anses vara rätt och 

fel. Diskursen reproduceras hela tiden, vilket gör att motstånd blir svårt (Bergström & 

Boréus, 2012). Foucaults syn på makt diskuteras vidare i avsnittet tolkningsram. En 

diskursanalys anses vara lämplig i studien eftersom syftet är att undersöka hur ungdomar och 

vuxna framställs i domar. För att se det måste språket som används i domarna analyseras, 

med andra ord hur tingsrätten talar om ett specifikt fenomen och hur de tolkar lagtexten. 

Genom att analysera diskursen i tingsrätten kan även konsekvenser av den undersökas och 

förstås. En diskursanalys kan även synliggöra de maktförhållanden som råder till följd av 

diskursen i tingsrätten.  

 

Kodning och tematisering 

Att koda ett material innebär att hitta relevanta och återkommande mönster och kategorier. 

Dessa mönster och kategorier ges därefter namn som kallas för koder. Det är viktigt att 

personen som kodar är medveten om att dennes förförståelse kan påverka utfallet av 

kodningen, alltså vilka koder som återfinns i materialet. Målet med kodningen är att hitta 

ramar för materialet, för att kunna sammanställa koderna till teman och på så sätt skapa ett 

tematiskt ramverk för analysen. De teman som skapas bygger på koderna. Frågor bör ställas 

kring hur koderna relaterar till varandra och vilka koder som tillsammans skapar det centrala i 

materialet. Koderna sätts ihop med varandra och bildar teman (Lindgren, 2014). Analysen i 

föreliggande studie har utförts genom kodning och tematisering. För att finna relevanta koder 

i materialet användes metoden triangulering. Hjerm och Lindgren (2014) beskriver 

triangulering som ett sätt att få olika perspektiv på samma data. Detta kan exempelvis göras 

genom att olika personer kodar samma material. I denna studie hade författarna varsin 

uppsättning av de tio domar som studien bygger på. Författarna läste och kodade materialet 

enskilt, för att sedan jämföra och sammanställa de funna koderna till mer övergripande 

teman. Koder som återfanns i domarna var sambo, typ av förhållande, giftermål och föräldrar 

vilket sammanställdes till temat äktenskap, förhållande och närstående. Andra koder som 

påträffades var olika typer av våld såsom örfilar, slag, knuffar och stryptag vilket 

sammanställdes till temat typ av våld. Slutligen hittades även koder som behandlade parternas 

utsagor såsom sanningsenlig, logisk, motsägelser, svårförklarliga moment, uppenbara 

felaktigheter och överdriven. Dessa koder byggde temat trovärdighet. Analysens 

tillförlitlighet kan ha påverkats av att författarna har en förförståelse kring ämnet. Till 
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exempel kan författarna ha påverkats av att det finns en förförståelse kring ungdomars 

situation, eftersom författarna själva kan räknas som ungdomar. Detta kan ha resulterat i att 

författarna funnit koder som varit mer relaterade till ungdomar än till vuxna. Under studiens 

gång har även båda författarna läst artiklar och sökt mycket information kring våld i nära 

relation som skulle kunnat påverka vilka koder som hittades i domarna samt hur de tolkades. 

En diskussion har förts kring detta, hur förförståelsen kan ha påverkat analysen. Problemet 

har tagits hänsyn till genom metoden triangulering som nämns ovan. Genom att författarna 

har kodat materialet på varsitt håll kan problemet med förförståelse i viss mån undvikas 

eftersom att författarna inte påverkar varandras kodning.  

 

Design, urval och datainsamling  
Föreliggande studie är en diskursanalys som har utformats som en kvalitativ dokumentstudie. 

Kvalitativ forskning fokuserar på ord och djupgående förståelse till skillnad från kvantitativ 

forskning som eftersträvar siffror och kvantifierbara data. Vidare handlar kvalitativ forskning 

om att få ett djup i den data som samlas in, till exempel hur individer tolkar den verklighet de 

lever i. Slutligen ses verkligheten inom kvalitativ forskning som något föränderligt som 

påverkas av de individer som lever i den (Bryman, 2011). Denna studie kan anses vara 

kvalitativ eftersom fokus ligger vid att förstå domstolens resonemang kring ungdomar och 

vuxna i mål som behandlar våld i nära relation. Syftet är att analysera språket som används i 

domstolen och hur det påverkar parterna. En kvalitativ metod har använts för att en 

djupgående förståelse för fenomenet eftersträvas. En dokumentstudie handlar om att datan 

som studien bygger på huvudsakligen är någon form av dokument, istället för exempelvis 

intervjuer eller enkäter (Bryman, 2011). Som nämns ovan är denna studie en dokumentstudie, 

detta eftersom studien bygger på domar, som är en form av dokument. 

  

Bryman (2011) beskriver att forskning som har en komparativ design avser att jämföra två 

eller flera fall med varandra. Syftet med en sådan design är att finna likheter och skillnader 

mellan fallen och på så sätt fördjupa förståelsen för det undersökta fenomenet. Inom 

kvalitativ forskning används ofta begreppet flerfallsstudie vid en komparativ design, vilket 

innebär att forskaren samlar in data från fler än ett fall. Föreliggande studie har en komparativ 

design då syftet är att jämföra domar där ungdomar är parter kontra där vuxna är parter, för 

att se om det finns likheter och skillnader mellan dem. Fallen utgörs därmed av domar som 

valts ut genom ett antal inklusions- och exklusionskriterium som beskrivs nedan. Vidare 

beskriver Denk (2002) att en typ av komparativ design är komparativa typologier. Det 

innebär att empirin delas in i olika grupper baserat på egenskaper. I denna studie identifieras 

två olika grupper baserat på egenskapen ålder, vilka är ungdomar och vuxna. Denk (2002) 

beskriver att det i komparativa studier finns tre nivåer vilka är abstrakt, operationell och 

empirisk nivå. Den abstrakta nivån innehåller de teoretiska begrepp som används för att 

analysera studiens material. Den operationella nivån behandlar de indikatorer som har för 

avsikt att beskriva egenskaper som finns i empirin. Slutligen innehåller den empiriska nivån 

de faktiska egenskaper som analyseras i studien. I föreliggande studie består den abstrakta 

nivån av teorin om intersektionalitet och underbegrepp till den såsom ålderism och idealiskt 

offerskap samt begreppet makt utifrån Foucault och Rose. Inom den operationella nivån finns 

tabeller som återfinns i resultatet och slutligen innehåller den empiriska nivån beskrivningar 

av egenskaper som kan jämföras mellan ungdomar och vuxna. 

  

En typ av urval som är vanligt inom kvalitativ forskning är målstyrt urval. Det är ett urval 

som inte sker på slumpmässig grund och det kan därför vara svårt för forskaren att överföra 

resultatet i studien till en större population än den undersökta. Ett målstyrt urval handlar om 

att forskaren väljer ut fall till studien genom att endast välja ut sådana fall som är relevanta 
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för studiens syfte. Forskaren har med andra ord en tydlig bild av vilka kriterium fallen bör 

uppfylla för att anses relevanta (Bryman, 2011). Urvalet i denna studie kan anses vara ett 

målstyrt urval, eftersom det finns tydliga kriterium för vilka domar som inkluderas i studien. 

Denk (2002) beskriver att när urvalet till en komparativ studie planeras måste tre frågor 

besvaras: vad, vem och var. Studiens empiriska material utgörs av domar som inhämtades på 

en svensk tingsrätt den 27 mars samt den 9 april 2018, svaret på frågan om var är alltså 

Sverige. Vilken tingsrätt domarna inhämtades från nämns inte av etiska skäl. För att hitta 

domar begärdes en lista ut över alla domar som behandlar våld i nära relation mellan årtalen 

2013–2018. Därefter granskades alla domar för att bedöma relevansen för studien. Målet var 

att hitta domar som berör våld i nära relation, både bland vuxna och ungdomar. Vem som ska 

undersökas är med andra ord ungdomar och vuxna som varit offer för våld i nära relation. 

Vad som ska undersökas är om det finns eventuella likheter och skillnader i framställan av 

ungdomar och vuxna. För slutning användning valdes tio domar ut av de domar som 

granskades. Alla domar som begärdes ut granskades, men tio domar ansågs räcka eftersom 

övriga domar inte uppfyllde inklusionskriterierna eller upprepade samma information som 

framkom i de valda domarna.  

 

Ett annat mål med urvalet av domar var att få en mångsidighet bland domarna. Vid en första 

insamling av domar var missbruk inblandat i fyra av sju domar bland vuxna, vilket gjorde att 

domarna upplevdes som ensidiga. Fokus i dessa domar låg snarare på missbruket än på ett 

resonemang kring våldet och relationen och därför valdes flera domar bort där missbruk var 

inblandat, dock inte alla. Därefter gjordes en andra insamling som förstärkte mångsidigheten 

bland domarna, för att inte missbruk skulle ges större utrymme i studien än andra faktorer. 

Det kan diskuteras om valet att exkludera flera missbruksdomar kan ha påverkat resultatet. 

Det faktum att missbruk var inblandat i många av de vuxna domarna kan tyda på att missbruk 

är en viktigt del vad gäller våld i nära relation, men nyttan av att få mångsidighet bland 

domarna ansågs överväga detta problem. För att uppnå mångsidighet eftersöktes också domar 

där den tilltalade var en kvinna, varpå en sådan dom hittades och valdes ut för användning. 

Inga domar hittades där parterna hade en icke normativ sexuell läggning. Domar där 

förövaren och offret hade en annan relation än en kärleksrelation valdes bort. Även domar där 

någon av parterna var känd av författarna valdes bort av etiska skäl. Ett annat 

inklusionskriterium för urval av domar var ungdomarnas ålder, de skulle vara mellan 13 och 

25 år. Detta åldersspann valdes eftersom Ungdomsstyrelsen (2011) definierar ungdomar som 

personer mellan 13 och 25 år.  

 

Äkthet och tillförlitlighet 
För att granska studiens innehåll kommer två centrala begrepp användas, tillförlitlighet och 

äkthet. Äkthet handlar om generella antaganden och konsekvenser som studien har eller kan 

tänkas få. Äkthet har flera olika kriterium, två av dessa är ontologisk autenticitet och 

pedagogisk autencitet vilka innebär om studien gett deltagarna en utvecklad syn på sin 

situation och mer förståelse för den samt om undersökningen bidragit med en ökad förståelse 

för hur andra kan se på situationen som deltagarna befinner sig i. Vidare finns även inom 

begreppet äkthet ett kriterium om att ge en rättvis bild av ämnet. Studien ska ge en allsidig 

redovisning av ämnet och de olika åsikter som kan finnas. Slutligen innefattar begreppet 

äkthet även katalytisk och taktisk autenticitet vilka undersöker om studien har bidragit till en 

möjlig förändring eller om den underlättat för deltagarna att vidta åtgärder för den aktuella 

situationen (Bryman, 2011). Studien som föreligger använder inte respondenter, utan 

offentliga dokument i form av domar vilket kan försvåra att ge individerna som domarna 

handlar om en utvecklad syn eller förståelse för ämnet. Likaså om studien kommer bidra till 

en möjlig förändring eller åtgärder för dessa personer. Äktheten stärks genom att resultatet i 
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föreliggande studie kan bidra till att ge en ökad förståelse för hur ungdomar 

åldersdiskrimineras i tingsrätten vad gäller våld i nära relation. Att ge en rättvis bild av ämnet 

och lyfta alla väsentliga delar är ett kriterium som lättare kan uppfyllas av studien, dock går 

det att ifrågasätta allsidigheten då studien av olika anledningar inte har med alla domar om 

grova kvinno- och fridskränkningar. Vidare har domarna som används hämtats ut från en 

tingsrätt och inte från övriga delar av landet, vilket skulle kunna bidra till en minskad 

allsidighet av förståelsen kring ämnet i Sverige i sin helhet. Studien har inte bidragit till en 

förändring av situationen, alltså hur tingsrätten bedömer dessa fall, men problemet har 

synliggjorts vilket skulle kunna bidra till en förändring i framtiden. 

  

Tillförlitlighet består av fyra kriterium vilka är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet bygger på hur acceptabelt resultatet av 

studien är av den sociala verklighet som studerats samt att studien följt vedertagna regler som 

finns kring forskning. Överförbarhet handlar om möjligheten att överföra resultatet till andra 

kontexter. Detta är något som kan vara svårt att åstadkomma i kvalitativa studier då det ofta 

handlar om att undersöka på djupet av ett fåtal individer istället för övergripande av en hel 

population. För att kunna bedöma överförbarheten inom kvalitativ forskning behövs så 

kallade täta beskrivningar. Detta innebär en grundlig redogörelse för situationen och studiens 

tillvägagångssätt som avgör om det är möjligt att överföra resultatet eller inte. Pålitlighet 

utgörs av hur ingående beskrivningen av studiens hela forskningsprocess är för att kunna 

möjliggöra upprepning av studien. Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att 

forskaren till sin bästa förmåga agerar i god tro, detta med grund i att det inte går att få en 

fullständig objektivitet i samhällsforskning (Bryman, 2011). Samma problematik som för att 

ge en rättvis bild av ämnet inom äkthet kan ses i det första delkriteriet om trovärdighet av 

tillförlitlighet. Acceptansen av studien kan styrkas av att samtliga tingsrätter i Sverige följer 

svensk lag och det kan därför antas att relativt likvärdiga bedömningar görs oavsett var i 

landet de genomförs. Studien som föreligger följer även vetenskapliga regler såsom etiska 

riktlinjer vilket skulle kunna bidra positivt till accepterandet av studien. 

  

Alla kvalitativa undersökningar möter en viss problematik kring överförbarheten av 

resultatet. Föreliggande studie använder sig som ovan nämnt enbart av domar från en 

tingsrätt, vilket gör att det går att ifrågasätta om resultatet av studien kan användas vidare och 

appliceras i andra län eller områden. Något som talar för studien är dock att de domar som 

har granskats ska grundas på Sveriges lag som är densamma över hela Sverige. Det skulle 

däremot kunna tänkas att våld i nära relation kan skilja sig åt beroende på var i landet det 

utövas, dock har ingen tidigare forskning som granskats diskuterat individernas geografiska 

placering. Genom en tät beskrivning av empirin och tillvägagångssättet av hur den behandlats 

kan även överförbarheten öka för studiens innehåll. Istället för att diskutera huruvida en 

kvalitativ studies resultat kan överföras till en annan population än den undersökta, kan 

istället diskuteras om resultaten kan generaliseras teoretiskt. Det handlar om att de slutsatser 

som dras är hållbara och bidrar till en djupare förståelse för den undersökta populationen 

(Bryman, 2011), att den teoretisering som görs av slutsatserna kan användas för att förstå vad 

det betyder om det görs skillnad på ungdomar och vuxna i domstolen. För att öka 

pålitligheten beskrivs studiens olika delar ingående för att läsaren ska kunna förstå och 

granska forskningsprocessens gång. Som Bryman (2011) lyfter är inte forskare helt objektiva 

i sina studier och i det material som samlas in och analyseras. Författarna till denna studie har 

en förförståelse för vad våld i nära relation är, exempelvis att det är män som utövar våld mot 

kvinnor. Vidare är författarna själva unga vilket kan påverka inställningen till ungdomarna i 

empirin. Författarna har dock försökt vara neutrala i förhållande till empirin för att inte låta 

förförståelsen medvetet påverka studiens resultat. 
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Etiska principer 
När forskning bedrivs finns fyra etiska principer som bör tas hänsyn till vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskaren måste informera deltagarna i studien om allt som 

är relevant för deltagandet, exempelvis vilket syfte studien fyller samt att deltagandet är 

frivilligt. Samtyckeskravet behandlar även deltagarens frivilliga medverkan i studien, 

forskaren måste ha ett samtycke från deltagarna om att de vill delta i studien. Om deltagarna 

är minderåriga måste samtycke inhämtas från vårdnadshavare (Bryman, 2011). Det finns en 

viss problematik med att uppfylla de två första etiska principerna eftersom det i den 

föreliggande studien inte finns några aktivt delaktiga respondenter. Detta eftersom empirin 

bygger på offentliga handlingar som ej är sekretessbelagda i form av domar inhämtade från 

tingsrätten. Författarna har gjort etiska överväganden kring det faktum att individerna i 

domarna som studien bygger på, inte tillfrågas om deltagande i studien. Det finns en viss risk 

att de berörda i domarna, eller närstående till dem, hittar föreliggande studie och läser den 

vilket skulle kunna medföra obehag för dem om de kan identifiera fallen. Efter överväganden 

av de två första etiska principerna ansågs nyttan av studien samt att domarna är offentliga 

dokument överväga denna risk.  

 

Den tredje principen, konfidentialitetskravet, garanterar att känsliga uppgifter såsom 

personuppgifter behandlas med största försiktighet, för att ingen obehörig ska kunna ta del av 

dem. Den sista principen, nyttjandekravet, handlar om att det material som samlas in för 

studien endast ska användas för forskning och inget annat. Det finns vissa etiska frågor 

forskaren kan ställa sig, bland annat om deltagarna skadas eller om forskningen kränker deras 

privatliv. Det kan ibland vara svårt att avgöra vad som kan tänkas skada deltagarna eftersom 

det kan innefatta så många olika saker, olika personer tar skada av olika saker. En faktor som 

dock är mycket viktig att vara noggrann med är att deltagarna garanteras anonymitet, för att 

undvika att de kan identifieras och på så sätt skadas. Anonymitet är även nära förknippat med 

deltagarnas privatliv och är med andra ord även viktigt för att inte kränka privatlivet 

(Bryman, 2011). Det empiriska materialet i denna studie innehåller mycket känsliga uppgifter 

såsom fullständiga namn och personnummer. För att ta hänsyn till och försöka stärka 

konfidentialitetskravet för att parterna i domarna inte ska ta skada, avidentifieras domarna i 

studien genom fingerade namn. Till en början användes citat från domarna i studien, för att 

stärka de resonemang som förs. Efter etiska överväganden togs citaten bort eftersom domarna 

genom citaten kunde hittas i databaser. Valet att ta bort citaten gjordes för att stärka 

konfidentialiteten för individerna i domarna som granskats. Även de tabeller som återfinns i 

resultat och analys har omarbetats för att minska risken att individerna kan identifieras. Det 

finns en risk att parterna kan känna sig utnyttjade och kränkta av att känsliga uppgifter om 

dem används utan deras vetskap. Att använda offentliga handlingar som domar, utan 

parternas vetskap, kan tyckas vara etiskt problematiskt. Det kan dock argumenteras för, som 

ovan nämnt, att uppgifterna som används är offentliga och finns därmed tillgängliga för 

allmänheten samt att uppgifterna endast kommer att användas i forskningssyfte. Nyttan med 

studien kan anses överväga den eventuella skada som parterna i domarna kan utsätts för 

eftersom studien synliggör ett outforskat problemområde, där ungdomar och vuxna likställs i 

bemötande medan forskning visar på att åldersgrupperna skiljer sig åt.  

 

Resultat och analys 
I följande avsnitt beskrivs de granskade fallen och jämförs med varandra för att finna likheter 

och skillnader. I föreliggande studie är det offrets ålder som är styrande gällande 

kategorisering av ungdomar och vuxna. Bland fallen där ungdomar är parter, är förövaren 

mellan 18–34 år och offret är mellan 17–20 år. I fallen där vuxna är parter, är förövaren 
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mellan 33–58 år. Offrens ålder i fallen med vuxna är svårare att identifiera på grund av att två 

av offren har skyddade personuppgifter samt att två inte kan hittas vid sökningar. I fall sex 

kunde offrets ålder identifieras till 60 år. När de olika fallen beskrivs används fingerade 

namn. Individer som tillhör samma fall kallas för namn med samma begynnelsebokstav, till 

exempel Alice och Alexander. Resultatet under varje rubrik analyseras därefter utifrån 

begreppen intersektionalitet och makt i respektive avsnitt för att få en djupare förståelse för 

fallen. I flera av fallen har offren anmält flera våldstillfällen än vad förövaren blir dömd för. 

Resultat och analys utgår från de brott som förövarna blir dömda för i tingsrätten. De teman 

som presenteras i följande avsnitt är äktenskap, förhållande och närstående, typ av våld samt 

trovärdig.  

   

Äktenskap, förhållande och närstående 
Av de tio granskade fallen dömdes tre fall för grov kvinno- eller fridskränkning, två bland 

domarna där vuxna är parter och en bland domarna där ungdomar är parter vilket 

framkommer i tabell 1. En likhet mellan dessa tre domar är att parterna har varit gifta. I ett av 

de andra fallen är också parterna gifta, men på grund av att tingsrätten inte bedömer att våldet 

varit upprepat döms den åtalade enbart för misshandel i två fall. I de fall där parterna är gifta 

bedöms dem som närstående genom giftermålet, tingsrätten gör inget ytterligare resonemang 

kring kriterierna för närstående som de gör för de par som inte är gifta. Längden på 

giftermålen varierade mellan ett till nio år. I ett av ungdomsfallen och ett av vuxenfallen 

anses paren vara närstående även fast de inte är gifta, båda paren har periodvis bott med 

varandra och har haft ett kärleksförhållande i längre än sex månader. Endast ett par bland 

vuxendomarna bedöms inte uppfylla kriterierna för att räknas som närstående. Parterna i detta 

fall har känt varandra i många år men har enbart haft en kärleksrelation i två månader. I den 

domen lyfter tingsrätten vad begreppet närstående kan innebära för att stärka bedömningen av 

fallet. Tingsrätten framhåller att det inte finns någon precisering av begreppet, utan att paret 

behöver vara gifta, har/har haft en relation som är äktenskapsliknande eller att de har 

sammanbott för att räknas som närstående. Ett fall från högsta domstolen lyfts sedan där 

parterna inte sammanbott eller varit gifta, men ändå bedömdes vara närstående för att deras 

relation var tillräckligt långtgående för att likställas med en äktenskapsliknande eller 

samborelation. I högsta domstolens bedömning framkommer att det ska finnas ett 

känslomässigt band mellan de olika parterna och förhållandet behöver vara långvarigt. I det 

givna exemplet räknades parterna som närstående när de haft ett förhållande i sex månader 

och de båda hade haft tillgång till varandras boende. 

  

Vidare framkommer i tabell 1 att tre av fem fall bland ungdomarna räknas som närstående. I 

ett av fallen är parterna gifta och har i perioder sammanbott med varandra. I ett annat fall är 

parterna troligtvis gifta, det finns en viss osäkerhet kring relationens art. Parterna har samma 

efternamn, bor tillsammans och mannen benämner tjejen som sin “hustru” i sina utsagor, med 

det är i domen inte uttalat om de är gifta eller inte. Vidare räknas även ungdomarna Gustav 

och Gabriella som närstående. Tingsrätten bedömer att misshandeln inte skall ses som ringa 

eftersom parterna är närstående och att misshandeln skett i Gabriellas hem. Utöver 

rubriceringen av våldet berörs inte det faktum att parterna räknas som närstående. I resterande 

två ungdomsfall berörs inte att parterna skulle kunna ses som närstående, trots att båda fallen 

har haft längre kärleksrelationer och haft tillgång till varandras boende. Ungdomar framställs 

i mindre utsträckning som närstående än vuxna, utöver de fall där ungdomarna är gifta. En 

relevant skillnad beroende på ålder som kan ses i tabell 1 är att tingsrätten inte lyfter 

lagrummet som behandlar grov frids- och kvinnofridskränkning för bedömning i de domar 

där parterna är ungdomar, såvida ungdomarna inte är gifta med varandra. Samma lagrum 

lyfts i samtliga fall där vuxna är parter, även om parterna inte är gifta med varandra, men 
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endast i två av fem ungdomsfall. Rekvisiten för grov frids- och kvinnofridskränkning är som 

tidigare nämnt att parterna ska vara närstående, att våldet är upprepat samt att våldet utgör en 

kränkning av offrets personliga integritet. I fallet med Gustav och Gabriella bedöms de vara 

närstående som ovan nämnt. Tingsrätten bedömer även att våldet är en allvarlig kränkning av 

Gabriellas personliga integritet samt att brotten handlar om en upprepning av våld då Gustav 

döms för misshandel vid tre tillfällen mot Gabriella. Tingsrätten gör ingen bedömning av om 

brottet ska rubriceras som grov kvinnofridskränkning. Detta kan jämföras med de fall där 

vuxna är parter där lagrummet lyfts och de fall som uppfyller kriterierna döms för grov 

kvinno- eller fridskränkning.  

  

Tabell 1. Äktenskap, förhållande och närstående 

  Ungdomar Vuxna 

Förhållande över 6 månader 4 av 5. Utöver detta, ett fall 

framkommer ej hur länge 

förhållandet varat. 

4 av 5. 

Äktenskap 1 av 5. Utöver detta, ett fall 

otydligt om de är gifta eller 

ej. 

3 av 5. 

Sammanboende 3 av 5. Utöver detta, i de 

resteranade två fallen har 

parterna periodvis bott 

tillsammans. 

3 av 5. Utöver detta, i ett 

fall har parterna periodvis 

bott tillsammans. 

Anses närstående av 

tingsrätten 

3 av 5. 4 av 5. 

Den åtalade döms för grov 

kvinno- eller fridskränkning 

1 av 5. 2 av 5. 

Den åtalade döms för 

misshandel, olaga tvång, 

ofredande eller olaga hot 

3 av 5. 3 av 5. 

Den åtalade frikänns 0 av 5. 2 av 5. 

§ 4a om grov kvinno- eller 

fridskränkning tas upp av 

tingsrätten 

2 av 5. 5 av 5. 

  

Analys äktenskap, förhållande och närstående 

Som kan ses ovan i tabell 1 gör tingsrätten en bedömning av huruvida parterna i målet är att 

betrakta som närstående eller inte. I fallen där vuxna är parter görs en sådan bedömning, 
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oavsett om de är gifta eller inte. I fallen där ungdomar är parter gör tingsrätten endast en 

sådan bedömning om de är gifta. Detta kan förstås utifrån intersektionalitet på så sätt att 

tingsrätten gör en kategorisering av parterna i målen. Är parterna inte gifta görs en 

kategorisering, ungdom eller vuxen. Placeras parterna i kategorin ungdomar som inte är gifta 

får det konsekvensen att tingsrätten inte tar upp 4 kap. 4a § BrB om frids- och 

kvinnofridskränkning. Placeras parterna istället i kategorin vuxna som inte är gifta tar 

tingsrätten ändå upp 4 kap. 4a § BrB, vilket även leder till att tingsrätten måste föra ett 

resonemang kring om parterna ska ses som närstående (jfr. Mattsson, 2015). Detta kan tolkas 

som att kategorin äktenskap i sig själv har en effekt, att parterna automatiskt ses som 

närstående och 4 kap. 4a§ BrB tas upp. Däremot har kategorin äktenskap i samspel med 

kategorin ålder en annan effekt, vilken nämns ovan (jfr. Collins och Bilge, 2016). Att 

tingsrätten gör denna uppdelning kan tolkas som ett tecken på ålderism. Ålderism handlar 

framförallt om att det finns förutfattade meningar i samhället om hur personer i vissa 

åldersspann ska bete sig. Dessa föreställningar kan som tidigare nämnt skapa 

åldersdiskriminering, vilket i sin tur skapar maktskillnader (Krekula et. al., 2005). Det kan 

förstås som att parterna som är ungdomar och inte gifta åldersdiskrimineras genom att deras 

fall inte bedöms gentemot 4 kap. 4a§ BrB, lagrummet väljs bort utan motivering och brottet 

döms istället som ofredande, misshandel, olaga hot eller olaga tvång. Som tidigare nämnt ska 

parterna ha haft ett kärleksförhållande i mer än sex månader för att räknas som närstående 

enligt högsta domstolen. Alla ungdomar i de granskade fallen har haft förhållanden som varat 

i mer än sex månader och bör således bedömas som närstående, vilket kan tolkas som ännu 

ett tecken på att ungdomarna åldersdiskrimineras. 

  

Foucaults (2010) begrepp makt kan förstås som en kategorisering av människor. Den 

kategorisering som tingsrätten gör kan ses som en form av maktutövning gentemot parterna i 

fallen. Tingsrätten är de som har makt att bedöma om det parterna säger stämmer och vad 

påföljden i sådana fall ska bli. Denna makt får tingsrätten genom att de har kunskap om lagen 

och hur den ska tolkas. Kunskap skapar makt och makt skapar kunskap (Mattsson, 2015). De 

tolkningar av lagen som tingsrätten gör, i detta fall att ungdomar som inte är gifta inte kan 

dömas utifrån 4 kap. 4a § BrB, skapar praxis. Det i sin tur betyder att denna kunskap 

sannolikt kommer att reproduceras hela tiden till dess att den rådande diskursen byts ut. Om 

diskursen förändras, med andra ord att tingsrättens syn på hur fall med våld i nära relation där 

ungdomar är parter ska bedömas, kanske även utfallet i dessa domar förändras. Det står inte i 

lagen att det finns en åldersgräns för att ta upp frids- och kvinnofridskränkning, som tidigare 

nämnt finns dock andra kriterium som måste uppfyllas. Börjesson och Palmblad (2007) 

redogör för att diskurser inte bara synliggörs genom att analysera vad som sägs, utan också 

genom att analysera vad som inte sägs. Tingsrätten diskuterar inte varför lagrummet om grov 

frids- och kvinnofridskränkning inte tas upp för bedömning i fallen där ungdomar är parter. 

De diskuterar heller inte varför det tas upp i de vuxnas fall. Tingsrätten har själva i ett 

vuxenfall lyft en bedömning av begreppet närstående som högsta domstolen har gjort för att 

styrka sin egen argumentation. Högsta domstolen bedömer att parterna kan ses som 

närstående om förhållandet har varat i minst sex månader. Ungdomarnas förhållanden i de 

granskade fallen är långvariga och flera av ungdomarna har tillgång till varandras boenden, 

vilket borde ligga till grund för att närståendebegreppet och således även 4 kap. 4a § BrB 

skall bedömas bland ungdomarna. Det kan jämföras med de vuxnas fall där alla inte haft 

långvariga förhållanden eller har haft tillgång till varandras boenden. Trots detta tas 4 kap. 4a 

§ BrB upp i samtliga av de vuxnas fall, men inte i ungdomarnas. Det kan därför tolkas som 

att den rådande diskursen är att våld i nära relation bland unga inte kan bedömas som grov 

frids- eller kvinnofridskränkning om parterna inte är gifta med varandra, oavsett om 

rekvisiten för frids- eller kvinnofridskränkning är uppfyllda eller inte. Det kan även tolkas 
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som att det inom ramen för denna diskurs är självklart att lagrummet tas upp för bedömning 

när det gäller våld i nära relation bland vuxna, både om parterna är gifta eller bara ett par 

samt om rekvisiten är uppfyllda eller inte. 

  

Typ av våld 
Den typ av våld som är vanligast förekommande i de granskade fallen är fysiskt följt av 

psykiskt våld, vilket kan utläsas i tabell 2. Ungdomar framställs utöva endast fysiska och 

psykiska övergrepp, medan vissa vuxna förövare också utövar ekonomiskt våld och social 

utsatthet. Tabell 2 visar även att det förekommer våld i syfte att uppfostra offret i ett fall. 

  

Tabell 2. Typ av våld 

  Ungdomar Vuxna 

Fysiskt våld 5 av 5. 3 av 5. 

Psykiskt våld 4 av 5. 2 av 5. 

Ekonomiskt våld 0 av 5. 1 av 5. 

Sexuellt våld 0 av 5. 0 av 5. 

Social utsatthet 1 av 5. 1 av 5. 

Utövat våld i syfte att 

uppfostra 

1 av 5. 0 av 5. 

  

De brott som de åtalade har erkänt skiljer sig mycket från vad de dömts för vilket kan ses i 

tabell 3. I flera fall beskriver den åtalade våldet som mindre allvarligt än vad målsägande 

påstår sig ha blivit utsatt för. I fallet med Berit och Bengt beskrivs att Berit erkänner att hon 

örfilat Bengt vid några tillfällen, men förnekar alla andra anklagelser om hot och våld. Berit 

uttrycker att det hon gjort inte är så allvarligt och att det inte når upp till kriterierna för grov 

fridskränkning. Ett annat exempel på när den åtalade beskriver våldet som mindre allvarligt 

än vad offret påstått är i fallet med Cedric och Caroline, då Cedric hotat Caroline till livet 

genom att skicka ett sms till hennes vän där han skrivit saker som antytt att han skulle döda 

Caroline. Cedric själv beskriver att smset var menat som ett skämt. Han har även skickat sms 

direkt till Caroline där han hotat deras gemensamma barn. Även detta bortförklarar Cedric i 

tingsrätten och anser inte att det bör tas som ett hot. Fysiskt och psykiskt våld är vanligast 

förekommande både bland vuxna och unga, men de åtalade erkänner inte gärningarna de 

begått i den omfattningen som målsägande påstår. Motsatsen sker endast delvis i 

ungdomsfallet med David och Danielle, där David delvis erkänner sin skuld även om han inte 

minns händelsen utan han anser att det som Danielle säger troligen är korrekt. 
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Tabell 3. Våld som förövaren erkänt 

  Ungdomar Vuxna 

Örfilar 2 av 5. 1 av 5. 

Stryptag 1 av 5. 0 av 5. 

Förövaren hotar att ta sitt 

eget liv 

2 av 5. 1 av 5. 

Avlyssning 0 av 5. 1 av 5. 

Sparkar 1 av 5. 0 av 5. 

Knuffar 2 av 5. 2 av 5. 

Tvång 2 av 5. 0 av 5. 

Skadegörelse 1 av 5. 0 av 5. 

Hot 1 av 5. 0 av 5. 

  

Vidare kan utläsas i tabell 4 att målsäganden som är ungdomar i högre grad än de vuxna 

målsäganden framställs som rädda att berätta om våldet de utsatts för. Ungdomarna uttrycker 

i sina utsagor att de inte söker hjälp på grund av rädsla för förövaren. I de fall där vuxna är 

målsägande framställs det som mer vanligt att målsäganden inte söker hjälp för att skydda 

förövaren från eventuella straff. Vad gäller rädsla för livet eller konstant rädsla i förhållandet, 

liknar ungdoms- och vuxenfallen varandra. I två av ungdomsfallen samt två av vuxenfallen är 

målsäganden rädd för livet. I två fall, varav ett ungdoms- och ett vuxenfall, är målsäganden 

konstant rädda i sina förhållanden. En likhet som finns mellan flera av fallen, oberoende av 

ålder, är att föräldrar och syskon ofta är inblandade och att målsägande tar skydd hemma hos 

dem. Det är även ofta som familjemedlemmar kallas som vittnen. 

  

Tabell 4. Rädsla 

  Ungdomar Vuxna 

Offret söker inte hjälp på 

grund av rädsla 

3 av 5. 2 av 5. 
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Offret söker inte hjälp på 

grund av att skydda 

förövaren 

0 av 5. 3 av 5. 

Offret är rädd för livet eller 

konstant rädd i relationen 

3 av 5. 3 av 5. 

  

Analys typ av våld 

Som tidigare nämnt är en återkommande kategori inom domarna ålder. Inom temat typ av 

våld kan två huvudkategorier identifieras, vilka är ungdom och vuxen. Dessa kategorier 

påverkar hur våld i nära relation ter sig. En likhet mellan ungdomar och vuxna är att den typ 

av våld som används är främst fysiskt och psykiskt. En skillnad mellan åldersgrupperna är att 

ungdomar enbart använder sig av fysiskt och psykiskt våld, medan vuxna i vissa fall 

använder sig av ekonomiskt våld och utsätter offret för social utsatthet. Detta kan tolkas 

utifrån Rose (1999) som menar att individer genom olika instanser, exempelvis genom 

skolgång och kontroll från föräldrar, formas till att uppfylla samhällets mål. Varför ungdomar 

endast använder fysiskt och psykiskt våld skulle kunna bero på bristen av egen ekonomi samt 

kontroll från föräldrar och skolan. Denna kontroll kan bidra till att ungdomar inte har 

handlingsutrymme att exempelvis kontrollera partnerns ekonomi eller utsätta hen för social 

utsatthet. Ytterligare en skillnad som uppkommer mellan ungdomar och vuxna är när de 

uppger anledningar till varför de inte sökt hjälp. Flera av de vuxna uppger att de inte velat 

söka hjälp eller anmäla för att skydda förövaren, medan ungdomarna uppger att de inte sökt 

hjälp eller anmält förövaren för att de varit rädda. Kategoriseringarna som bildas i samhället 

kan tänkas uppkomma utifrån vad grupperna bidrar med för nytta till samhället. Vuxna har 

vissa förväntningar på sig om att bidra och att skapa en stabil livssituation genom till exempel 

arbete, giftermål och att skaffa barn. Ungdomar kan uppfattas ha mindre ansvar än vuxna, 

deras uppgift i samhället är att växa upp och att utbilda sig för att sedan kunna bidra som 

anpassade vuxna i samhället. Föreställningar om vad ungdomar gör kan därför tänkas mindre 

anmärkningsvärt och av mindre vikt än vuxnas handlingar, eftersom det kan antas att unga 

inte förväntas ta på sig ansvarsfulla uppgifter förrän de ska bidra till samhället. Detta i sin tur 

skulle kunna bidra till att ungdomar inte känner sig betrodda när de berättar om våld de blivit 

utsatta för, speciellt när det gäller våld från en partner. Detta eftersom partnervåld mellan 

unga är ett osynligt problem i samhället, vilket kan göra det svårt att tro på. Föreställningar i 

samhället skulle med andra ord kunna påverka uppfattningen hos människor i olika kategorier 

om hur de upplever att de kommer bli betrodda (jfr. Krekula et. al., 2005; Rose, 1999). 

  

I två av de granskade fallen går det att tolka att förövaren har utfört våldet för att korrigera 

offrets beteende. I ett fall säger förövaren att han utövar våld för att uppfostra offret och i det 

andra fallet utförs våldet för att offret ska bete sig på ett sådant sätt att förövaren inte behöver 

skämmas inför grannar. Det skulle kunna tolkas som om förövarna i dessa fall påverkats av 

samhällets normer i den mån att de på ett direkt sätt försöker se till att offren beter sig 

anpassat till vad förövarna uppfattar som korrekta samhällsnormer. Förövarna i dessa fall har 

inte uppfattat sina egna handlingar som oacceptabla medel för att uppnå detta, utan 

bortförklarar gärningarna. I fallet med David och Danielle skulle åldersskillnaden kunna 

påverka både utövande och uttalandet kring våldet. Det är fjorton års skillnad mellan dem och 

brotten började innan Danielle blivit myndig. Detta skulle kunna bidra till att David kände en 

ökad press att som vuxen forma Danielle till att bete sig korrekt. Fortsatt analys av händelsen 

försvåras av att det i fallen inte framkom vilket beteende som enligt förövarna inte var 
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åtråvärt och vilket beteende offret fick efter korrigeringen som skulle vara bättre än det 

tidigare (jfr. Rose, 1999). 

  

Rose (1999) beskriver att samhället producerar kunskap som gynnar samhället genom att 

skapa auktoriteter som forskar och är kunniga inom olika områden. Individer agerar sedan på 

vad de uppfattar som sanningar genom den information de får från auktoriteter. I de 

granskade domarna finns en markant skillnad mellan vilken typ av våld som använts och 

vilken typ av våld som erkänns. Det enligt tingsrätten utövade våldet har en betydligt högre 

allvarsgrad än det våldet som erkänns av förövarna. Detta skulle kunna vara ett resultat av att 

individerna som utövar våldet vet att det i samhället inte är accepterat att bruka våld och 

försöker därför förmildra sina handlingar. Det kan tolkas som att de gör det för att 

auktoriteter i samhället, i detta fall Riksdagen, har stiftat lagar om vad som är rätt och fel. Det 

blir tydligt i fallet med Berit och Bengt när Berit förklarar att allt hon använt sig av är örfilar 

mot sin make Bengt, samtidigt som tingsrätten senare bedömer att hon orsakat skador som 

bland annat blomkålsöron och en bruten näsa på honom. Vidare finns även liknande 

beteenden med försök till förminskande av våldet i ungdomsfallen, bland annat fallet med 

Isak och Isabelle där det framkommer att Isak förnekar alla typer av våld förutom knuffar. I 

de granskade fallen är det inte endast förövarna som förminskar våldet de använt, även ett av 

offren försöker förminska det våld han utsatts för. I fallet med Berit och Bengt uttrycker 

Bengt vid flera tillfällen att han förtjänar våldet han utsätts för, att han kan hantera det samt 

att han inte vill att Berit ska bli skadad när hon slår honom. Varför grova våldshandlingar inte 

erkänns och således ses som accepterade kan vara för att det inte är handlingar som hjälper 

till att uppfylla samhällets mål, vilket kan tydas utifrån att de är straffbelagda. Om en individ 

bryter mot de uppstadgade reglerna blir de straffade. Genom reglerna som finns kan det 

tolkas att samhället använder en öppen makt genom att säga vilka beteenden och handlingar 

som inte är acceptabla. Straffet kan därefter ses som att samhället försöker forma om 

individens personliga vilja till något som är av nytta, till något som inte inberäknar att 

personen kommer upprepa det oönskade beteendet (jfr. Rose, 1999). 

  

Trovärdighet 
I flera av fallen som granskats var det utsagor som stod mot varandra för tingsrätten att 

bedöma om ett brott begåtts eller ej. Offrets ord stod mot förövarens, vilket kan ses i tabell 5. 

I ett av fallen lyfter tingsrätten hur situationer där ord står mot ord ska bedömas. Innehållet i 

berättelsen ska vara det som är av vikt för avgörandet och det finns en del egenskaper som 

berättelsen kan ha för att antingen stärka eller minska trovärdigheten av berättelsen som 

helhet. För att stärka trovärdigheten lyfter tingsrätten att berättelsen behöver vara rik på 

detaljer i viktiga avseenden, sanningsenlig, logisk, lång och klar i sin helhet samt levande. 

Egenskaper som får berättelsen att minska trovärdigheten är om den innehåller motsägelser 

eller svårförklarliga moment, innehåller uppenbara felaktigheter, verkar överdriven eller 

innehåller en tvekan om viktiga avseenden. Tingsrätten lyfter sedan att trots att den största 

vikten av trovärdighet ska ligga i berättelsen finns det alltid intryck och icke-verbala faktorer 

som väger in i bedömningen. Något som även läggs vikt vid i bedömningen om målsägandes 

utsagor ses som trovärdiga eller inte är om individen har skäl att beljuga den åtalade, som att 

hen skulle hysa agg mot eller ha en vinning i om den tilltalade blir dömd. Det kan ses i tabell 

5 att i två ungdomsfall samt i två vuxenfall, finner tingsrätten att målsäganden inte har några 

skäl att falskeligen anklaga de åtalade personerna. I resterande fall förs ingen diskussion 

kring detta. 

  

Vad gäller trovärdighet kan tydas i tabell 5 att i de granskade fallen blev de flesta 

målsäganden betrodda samt även en del av förövarna. I två av vuxenfallen bedömer 
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tingsrätten att målsäganden inte är betrodda av olika skäl. I fallet med Alice och Alexander 

bedöms att Alice inte anses trovärdig på grund av narkotikapåverkan samt att hon anmälde 

brotten först långt efter att det skett. Inte heller Eleonor i fallet med Elenor och Erik bedöms 

vara trovärdig då hon misstänks utelämna viktiga detaljer om sin egen inblandning i de 

våldsamma situationerna, överdriva sina skador samt blanda ihop händelser. Som tidigare 

nämnt måste berättelsen vara logisk och detaljrik för att bedömas som trovärdig, vilket 

Danielles berättelse i fallet med henne och David inte är i alla avseenden enligt tingsrätten. 

Danielles och Davids förhållande har präglats av problem då även Danielle slagit David och 

agerat olämpligt när han kört bil. Vid det tillfället då Danielle beter sig olämpligt i trafiken 

anser tingsrätten att Davids slag mot Danielle är berättigat då han genom det avvärjer en 

livsfarlig situation. Danielle blir betrodd i ungefär hälften av de brott hon påstår att hon blivit 

utsatt för. I de granskade fallen är det  många av de som utsätts för våld som inte utför någon 

handling eller något beteende som skulle kunna anses legitimera våldsutövandet, som att till 

exempel bete sig farligt i trafiken, vara otrogen eller att dricka alkohol, vilket kan utläsas i 

tabell 6. Fanny, i fallet med henne och Fredrik, är påväg hem från en fest vid ett tillfälle då 

hon påstår att hon blivit misshandlad, alla andra målsäganden i de andra granskade fallen 

befinner sig i hemmet eller på platser nära hemmet vid tiden för brott vilket även det kan 

utläsas i tabell 6. I fallet med Bengt och Berit förekommer otrohet då Bengt är otrogen mot 

Berit, vilket får henne att börja misshandla honom. Genomgående i domen lyfts otroheten 

som orsak till att misshandeln startat. Tingsrätten bekräftar att otroheten är det som varit 

startpunkten för misshandeln då de diskuterar detta i påföljdsfrågan. Detta kan jämföras med 

Caroline och Cedrics fall där Caroline berättar att hon älskar sin chef och har fått en nära 

relation till honom, men inget fokus läggs vid detta i domen. Det nämns endast när Caroline 

själv berättar om det. Det finns ett fall som utmärker sig bland de andra vad gäller 

trovärdighet. I det fall som handlar om Hanna och Hampus bedömer tingsrätten att Hanna 

som är målsägande är trovärdig trots att hon i domstolen förnekar de händelser som skett. 

Hanna säger att hon inte har något klart minne över händelserna och att hon inte kan bekräfta 

det hon själv har sagt under polisförhör. Tingsrätten bedömer trots detta att hon är trovärdig 

och väljer att döma utifrån Hannas utsagor under polisförhören samt att de påstådda 

händelserna styrks av vittnen. Hanna är vid tiden för rättegången åter i ett förhållande med 

Hampus som är den tilltalade, vilket skulle kunna påverka hennes utsagor. 

Sammanfattningsvis framställs ungdomar som mer trovärdiga i de granskade domarna än 

vuxna, både vad gäller målsägande och åtalade. 

  

Trovärdigheten i de åtalades berättelser bedöms efter samma kriterium som målsägande, 

vilka nämns ovan. I ett ungdomsfall samt i fyra vuxenfall är den åtalades utsagor inte 

betrodda av tingsrätten, bland annat lyfts i ett vuxenfall att den åtalade har osammanhängande 

berättelser och i två andra vuxenfall är utsagorna inte överensstämmande med bevisning som 

tagits upp i domen. Likväl som att parternas utsagor kan bedömas som inte trovärdiga i 

domstolen, kan även vittnens utsagor anses ha en svag trovärdighet. I fallet där Johan och 

Julia är parter, finns vittnen vars utsagor enligt tingsrätten bör beaktas med försiktighet. Detta 

med hänsyn till att vittnena tillhör Julias familj och har en mycket nära relation till henne. 

Vidare anser tingsrätten även i ett annat fall att vittnenas utsagor ska beaktas med försiktighet 

eftersom tingsrätten bedömer att vittnena kan ha format sina utsagor efter vad målsägaren har 

berättat för dem. Det är med andra ord även viktigt att vittnens berättelser lever upp till 

kriterierna för trovärdighet. 

  

Bland domarna som granskats kan utläsas av tabell 5 att oavsett ålder är det främst män som 

är förövare inom våld i nära relation. Det är endast i ett av tio fall som förövaren är en 

kvinna. I det fall där förövaren är en kvinna berörs hennes fysik när tingsrätten bedömer 
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hennes möjlighet att framkalla en revbensfraktur genom slag med händerna. Tingsrätten för 

ett resonemang kring hennes kroppstorlek och fysiska styrka. Detta resonemang förs när 

tingsrätten bedömer trovärdigheten i Berits berättelse av den specifika händelsen. Detta fall är 

det enda fallet där förövarens fysik nämns, i alla de andra fallen där förövarna är män nämns 

aldrig något om deras fysik eller möjlighet att åstadkomma de skador som offret påstår sig ha 

fått. 

  

Tabell 5. Trovärdighet 

  Ungdomar Vuxna 

Målsägande betrodd 5 av 5. 3 av 5. 

Åtalad betrodd 2 av 5. Utöver detta, i två 

fall är den åtalade delvis 

betrodd. 

1 av 5. 

Ord mot ord 4 av 5. Utöver detta, i det 

resterande fallet stod ord 

mot ord i vissa avseenden. 

5 av 5. 

Vittnen 5 av 5. 5 av 5. 

Vittnen betrodda 4 av 5. Utöver detta, i det 

resterande fallet är vittnet 

delvis betrodd. 

4 av 5. 

Andra bevismaterial 1 av 5. 4 av 5. 

Tingsrätten bedömer att 

målsägande inte har någon 

anledning att vilja beljuga 

den åtalade 

2 av 5. 2 av 5. 

Förövaren är en man 5 av 5. 4 av 5. 

Förövaren är en kvinna 0 av 5. 1 av 5. 

Förövarens fysik nämns i 

domskälen 

0 av 5. 1 av 5. 

Sjukdomsbild 1 av 5. 1 av 5. 



 

28 
 

Sjukdomsbilden påverkar 

utfallet i domen 

1 av 5. 0 av 5. 

  

En av de faktorer som påverkar trovärdigheten är om parterna har sjukdomsdiagnoser. I tabell 

5 kan utläsas att det i två av de granskade fallen finns sjukdomsdiagnoser bland parterna samt 

att diagnoserna i ett av fallen påverkar domskälen. Fall fem handlar om David och Danielle, 

som varit ett par i över sex månader när tingsrätten gjorde sin bedömning. David döms bland 

annat för misshandel, olaga tvång och olaga hot till fängelse. Brotten har han begått mot sin 

partner Danielle. Tingsrätten bedömer att paret är närstående, att våldet har ett direkt 

tidsmässigt samband och är upprepat samt att våldet kränkt Danielles personliga integritet 

och varit ägnat att allvarligt skada hennes självkänsla. Alla rekvisit för grov 

kvinnofridskränkning är med andra ord uppfyllda. Trots detta bedömer tingsrätten att 

gärningarna inte kan ses som grov kvinnofridskränkning, detta med hänsyn till Danielles 

sjukdomsbild. Tingsrätten förklarar inte vidare varför Danielles sjukdom påverkar domen, 

utan bara att de på grund av den inte kan döma David för grov kvinnofridskränkning. Vid ett 

tillfälle nämns att Danielles sjukdom påverkar hennes sätt att bete sig. Det framgår dock 

aldrig vilka sjukdomar det är hon har, det nämns endast vid ett tillfälle att hon ibland får 

panikattacker. Tingsrätten diskuterar sedan att det ofta i fall där våld i nära relation 

förekommit handlar om att förövarens ord står mot offrets eftersom det sällan finns vittnen 

till händelserna. Då krävs att målsägandes utsaga bedöms som mycket trovärdig samt ofta 

även att det finns viss annan bevisning. Tingsrätten bedömer att Danielle anses vara mycket 

trovärdig och det finns även en del annan bevisning såsom rättsintyg och ett fotografi, men 

David döms som tidigare nämnt inte för grov kvinnofridskränkning. David och Danielles fall 

kan jämföras med fallet som handlar om Erik och Elenore. Erik och Elenore har i likhet med 

Danielle även de sjukdomsdiagnoser. Både Erik och Eleonore har psykiatriska diagnoser. Det 

framgår att Erik och Elenores bråk ofta handlar om hans diagnos, hans medicinering för den 

samt den psykiatriska hjälp han får. Skillnaden mellan dessa två fall är att i Erik och Elenores 

fall lägger tingsrätten ingen som helst vikt vid sjukdomsbilden och hur den påverkar 

förhållandet. I David och Danielles fall är det sjukdomsbilden som framställs som den mest 

avgörande faktorn för bedömningen. En likhet är att ingen av de tilltalade i dessa fall döms 

för grov kvinnofridskränkning, dock till följd av olika anledningar. David döms inte på grund 

av att Danielle är sjuk och Erik döms inte på grund av att Elenore inte riktigt kan redogöra för 

de olika händelserna utan att blanda ihop dem. 

  

Tabell 6. Idealiskt offer 

  Ungdomar Vuxna 

Svagt offer 4 av 5. Utöver detta, i det 

resterande fallet kan offret 

delvis anses vara svagt. 

3 av 5. Utöver detta, i ett av 

fallen kan offret anses vara 

delvis svagt. 

Offret är upptagen med en 

anständig uppgift 

4 av 5. 2 av 5. Utöver detta, i ett av 

fallen är offret delvis 

upptagen med en anständig 

uppgift. 
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Offret befinner sig på en 

legitim plats 

5 av 5. 4 av 5. Utöver detta, i det 

resterande fallet befinner sig 

offret vid några tillfällen på 

en legitim plats. 

Gärningsmannen är stor och 

ond 

1 av 5. Utöver detta, i de 

resterande fyra fallen kan 

gärningsmannen delvis 

anses vara stor och ond. 

3 av 5. Utöver detta, i ett av 

fallen kan gärningsmannen 

delvis anses vara stor och 

ond. 

Gärningsmannen är okänd 0 av 5. 0 av 5. 

Offret har makt nog att 

uppmärksamma sitt eget fall 

1 av 5. Utöver detta, i ett av 

fallen kan anses att offret 

delvis har makt nog att 

uppmärksamma sitt eget 

fall. 

3 av 5. 

  

Analys trovärdighet 

Efter en granskning av de tio domarna framkom tre centrala kategorier för trovärdighet: ålder, 

kön och offerskap. Kategorierna skapar olika föreställningar för hur individen borde agera 

eller tycka både enskilt och i ett samspel med varandra. Detta är något som gör individerna 

mer eller mindre maktlösa, både generellt och i specifika situationer. Till exempel tas 

förövarens fysik enbart upp i fallet där det är en kvinnlig förövare, det lyfts att hon är mindre 

och inte har kraften att åstadkomma vissa av de skador offret får genom de sätt hon själv 

beskriver. I de sju fallen där förövaren är en man och döms för att ha brukat våld mot sin 

partner, lyfts inte om de har möjlighet att åstadkomma skador på offret vilket kan betyda att 

det förutsätts att förövaren är större och mer fysiskt stark än offrena. Detta skulle även kunna 

påverka bedömningen av ungdomarna då en generell föreställning om ungdomar kan vara att 

de är mindre än vuxna och fortfarande växer. Om ett offer är fysiskt mindre än sin förövare 

skulle detta med andra ord kunna öka trovärdigheten för skador som uppstår, vilket försvårar 

trovärdigheten för till exempel män eller personer som är äldre än sin förövare (jfr. Mattsson, 

2015). Vissa kategorier i samhället placeras inte lika lätt i kategorin idealiska offer vilket gör 

att de kan behöva mer bevis för att deras berättelser ska bli betrodda. Hur offer betraktas i 

samhället grundas i flera olika aspekter, att förövaren ska vara större än offret är en aspekt 

samt att offret ska vara svagt och litet. Vidare bör även förövaren vara okänd och offret skall 

inte göra något för att legitimera våldet såsom att provocera förövaren eller att dricka alkohol, 

utan offret ska ha en anständig uppgift när våldet sker. Att förövaren ska vara okänd gör att 

personer som utsätts för våld i nära relation inte anses vara idealiska offer. Om förövaren är 

en närstående kan det göra att offerskapet ifrågasätts, varför offret inte har lämnat förövaren 

eller liknande frågor (Christie, 2001). 

  

I de granskade fallen framkommer att endast två av fem vuxna och fyra av fem ungdomar har 

en anständig uppgift under tiden för våldet. I två vuxenfall är det frågan om olika former av 

otrohet. Bengt som är offer för våld i fallet med honom och Berit, erkänner att han haft en 

utomäktenskaplig affär. I fallet där Caroline är offer erkänner hon att hon och hennes manliga 

chef har fått en djupgående relation och att hon har sagt att hon älskar honom, dock benämns 
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inte ytterligare i domen om hon älskade honom på ett romantiskt sätt. Carolines man, 

förövaren, tolkade situationen som att Caroline var otrogen och våldet eskalerade efter att han 

fått information om hennes agerande. I fallet där Bengt är offer benämns otroheten 

genomgående i hela domen och tingsrätten lyfter i påföljdsfrågan att de ser att otroheten är 

grunden och orsaken till förövarens våldsutövning. I fallet där Caroline är offer berörs inte 

otroheten av tingsrätten. Att tingsrätten i fallet med Bengt och Berit, där en kvinna är 

förövare, verifierar hennes våldsutövande genom att acceptera anledningen otrohet men inte 

lyfter och bedömer legitimeringen av Cedrics våldsutövande i fallet med honom och 

Caroline, visar på en skillnad i bedömningar som skulle kunna grundas i könstillhörighet hos 

förövaren (jfr. Christie, 2001). Vid analysen av hur offren skulle kunna förstås genom olika 

aspekter inom Christies (2001) teori om idealiska offer framkommer att alla ungdomar 

hamnar i ungefär samma grad av offerskap, de liknar varandra i hur tingsrätten har bedömt 

och lyft deras situation. De vuxna skiljer sig mycket åt i sitt offerskap. Den person som kan 

ses som minst idealiskt offer är den vuxna mannen som blivit misshandlad av sin fru. Det 

enda som gör honom till ett idealiskt offer är faktumet att han har varit på en legitim plats. 

Utifrån de granskade fallen kan det av ovanstående analys tolkas som att män lättare ses som 

trovärdiga förövare och kvinnor betraktas lättare som trovärdiga offer (jfr. Christie, 2001). 

  

Det är åtta av tio målsägande som blir betrodda av tingsrätten och fem av tio åtalade blir helt 

eller delvis betrodda. Bland vuxna och ungdomar finns det här en skillnad. Alla ungdomar, 

både målsägande och åtalade blir betrodda helt eller delvis. Bland vuxna är det en betydligt 

större andel som inte blir betrodda alls. Varför ungdomar är mer betrodda skulle kunna 

grundas i föreställningar om ungdomar som kategori eller att alla offer som är tjejer som ovan 

nämnt är mer idealiska offer och således kan vara lättare att betro. Ungdomar som kategori 

skulle kunna påverka att de är mer trovärdiga offer för att de är små och fortfarande håller på 

att utvecklas, vilket således kan göra att de framstår som mer skyddslösa och är i en mer 

utsatt situation än vuxna. Som ovan nämnt kan vuxna offer som känner sina förövare bli 

ifrågasatta om varför de inte lämnade förövaren, att offrena därför får skylla sig själva att de 

satt sig i den situationen. Samma uppfattning framställs inte finnas lika tydligt bland 

ungdomarna, vilket skulle kunna grundas i att de fortfarande i många fall är beroende av sina 

föräldrar för boende och inkomst, vilket gör att de inte kan flytta och lämna situationen (jfr. 

Christie, 2001). 

  

Även om ungdomarna i fallen inte uppfyller alla kriterium för att kategoriseras som idealiska 

offer kan det finnas andra faktorer som gör att tingsrätten uppfattar dem som trovärdiga. I ett 

fall lyfter tingsrätten att det inte bara är innehållet i utsagorna som väger in i om personen kan 

anses trovärdig, det är även exempelvis intryck och andra icke verbala faktorer som kan 

påverka bedömningen. Ett exempel på en icke verbal faktor som kan påverka bedömningen 

av trovärdigheten är sjukdomsdiagnoser. I fallet med Danielle och David är det tydligt att 

Danielle kategoriseras som sjuk och att denna kategorisering överväger allt annat i 

bedömningen (jfr. Mattsson, 2015). Det överväger till exempel att tingsrätten bedömer att 

hon är mycket trovärdig. Det är sannolikt en läkare eller en psykolog som kategoriserat 

Danielle som sjuk och bestämt hur hon bör behandlas utifrån sina sjukdomar. Experterna har 

genom sin makt i samhället bestämt att det är det rätta sättet att se på Danielle. Tingsrätten 

accepterar detta synsätt genom att tillskriva Danielles sjukdomar en betydande roll i domen. 

Till följd av kategoriseringen döms Danielles förövare inte för grov kvinnofridskränkning. 

Experter har även i fallet med Eleonore och Erik makt att kategorisera dem som sjuka, vilket 

de också gjort genom att de fått psykiatriska diagnoser (jfr. Foucault, 2010; Rose, 1999). 

Skillnaden gentemot Danielle är att tingsrätten inte lägger någon vikt vid att Erik och Elenore 

även de kategoriserats som sjuka. För att förstå denna skillnad måste flera kategorier 
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analyseras och hur de samspelar med varandra. En skillnad som finns mellan Danielle, Erik 

och Elenore är deras ålder. Danielle är mellan 17-20 år vilket gör att hon kategoriseras som 

ungdom. Det skulle kunna vara så att eftersom Danielle räknas som ungdom är det lättare för 

tingsrätten att även kategorisera henne som sjuk, eftersom hon i egenskap av ungdom redan 

kan tänkas ha mindre makt i samhället än exempelvis vuxna. Det kan tolkas som att kategorin 

ungdom samspelar med kategorin sjuk, men det kan även tänkas att dessa kategorier 

samspelar med kategorin idealiskt offer, vilket leder till att Danielle får svårt att hävda sin rätt 

gentemot David och tingsrätten. På grund av sin sjukdom och sin unga ålder kan Danielle ha 

svårt att uppmärksamma sitt eget fall, vilket i sin tur leder till att hon inte kan ses som ett 

idealiskt offer (jfr. Mattsson, 2015; Christie, 2001). Vidare skapas också en ojämlikhet i detta 

med hänsyn till att tingsrätten väljer att inte lägga någon vikt vid Erik och Eleonores 

diagnoser, möjligtvis för att de är vuxna. Att experter, som i detta fall sannolikt kan vara 

läkare och psykologer, kategoriserar människor som sjuka gynnar dem genom att samhället 

får en förklaring på avvikande beteende och experterna får på så sätt mer makt eftersom de 

kan besvara samhällets frågor. Det faktum att tingsrätten väljer att göra skillnad på ungdomar 

och vuxna skulle kunna bero på den rådande diskursen i samhället, att vuxna i någon mening 

är överlägsna ungdomar. Diskursen reproduceras då genom att tingsrätten, medvetet eller 

omedvetet, gör skillnad på ungdomar och vuxna, vilket kan ses som ett tecken på ålderism 

(jfr. Foucault, 2010; Krekula et. al., 2005). 

  

Vad som är accepterat i samhället, normer och föreställningar som förväntas uppfyllas har 

enligt Rose (1999) att göra med att samhället formar individen för att uppfylla dess mål. Våld 

i nära relation kan ses som något vilket inte är accepterat i samhället vilket diskuteras under 

“typ av våld”. Hur trovärdighet bedöms och vilka faktorer som spelar in, såsom kön eller 

ålder, har i sig inte med samhällets makt att göra utan har att göra med hur tingsrätten som 

instans förverkligar samhällets mål och gör urskiljningar av vilka egenskaper som är 

trovärdiga eller inte. Samhället anpassar sina mål efter populationen och makten som sedan 

utövas grundas således på hur majoriteten av populationen beter sig eller tycker. Att 

samhället anpassas efter vad populationen har för förutsättningar skulle kunna skapa 

utanförskap för avvikande grupper. I fallen som granskats kan detta fenomen uppfattas med 

målsäganden i två av vuxenfallen som inte blir betrodda. I ena fallet handlar det som som 

ovan nämnt om att offret är psykiskt sjuk och i det andra fallet missbrukar offret olika 

narkotikaklassade preparat, vilket skulle kunna ses som egenskaper vilka minskar 

trovärdigheten. Det skulle kunna vara så att dessa individers avvikande beteende från 

normsamhället gör att de inte blir betrodda. Detta eftersom att avvikande egenskaper inte inte 

passar för samhällets mål (jfr. Rose, 1999). 
 

Diskussion och slutsatser 
Syftet med studien var att studera hur våld i nära relation bland ungdomar framställs i domar 

för att sedan jämföra med hur våld i nära relation bland vuxna framställs, för att se eventuella 

likheter och skillnader i beskrivningen av de olika parterna. Resultatet visar att det finns både 

likheter och skillnader i framställan av åldersgrupperna. Tingsrättens sätt att beskriva våld i 

nära relation får konsekvensen att ungdomar som inte är gifta ej berörs av lagrummet för grov 

kvinno- eller fridskränkning samt att begreppet närstående inte tas upp, vilket kan ses som 

tecken på åldersdiskriminering. Våld i nära relation bland ungdomar framställs med andra ord 

inte som det, utan som misshandel, ofredande, olaga hot eller olaga tvång. En annan skillnad 

som kan ses är att ungdomar är mer betrodda i tingsrätten än vuxna. Ytterligare en skillnad är 

offrets upplevelse av att bli betrodd samt om de anmäler brotten eller inte. Ungdomar är 

generellt sett mer rädda för att anmäla sin förövare på grund av rädsla att våldet ska eskalera. 

Vuxna offer är till skillnad från detta mer rädda för att anmäla brotten på grund av att de vill 
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skydda förövaren. Slutligen finns även en skillnad i om offren ses som idealiska offer eller 

inte. Ungdomar anses vara mer idealiska offer än vuxna, främst på grund av att de är mer 

skyddslösa. En likhet som identifierades mellan ungdomar och vuxna är att grova våldsbrott 

generellt sett inte erkänns, endast lindrigare former av våld såsom örfilar och knuffar erkänns. 

En annan likhet är att avvikande beteende påverkar utfallet i tingsrätten både för ungdomar 

och vuxna. Slutligen är en likhet att de flesta offren är kvinnor, i de granskade fallen finns 

endast en man som är offer för våld i nära relation. Det har funnits vissa svårigheter att 

diskutera resultatet i relation till tidigare forskning på området, eftersom tidigare forskning i 

stor utsträckning handlar om skillnaden mellan könen. Tidigare forskning om hur det skiljer 

sig mellan ungdomar och vuxna har inte funnits och därför hamnar fokus mycket på 

könsskillnader i kommande diskussion. Föreliggande studie kompletterar de kunskapsluckor 

som finns om skillnaden mellan unga och vuxna vad gäller våld i nära relation, men eftersom 

denna studie grundas på ett område där den tidigare forskningen är begränsad bör denna 

studie kompletteras med ytterligare forskning för att stärka resultatet.  

  

Tidigare forskning visar att kvinnor i högre grad än män är rädda för sin förövare. Män 

tenderar till skillnad från kvinnor att förringa det våld de utsätts för. Vidare använder män 

som utövar våld mot sin partner mer tvingande makt, medan våldet som kvinnor utövar mot 

sin partner oftare är en reaktion på kvinnans situation (Nybergh et. al., 2013). Detta kan även 

ses i resultatet från denna studie som styrker att flertalet kvinnor har en bestående rädsla 

antingen för att söka hjälp eller för sitt liv. Mannen som offer förringar även våldet som han 

utsätts för då han uttrycker att han “förtjänar” att blir slagen och genom att han istället tar 

slagen så skadar förövaren inte sig själv. I fallet där kvinnan är förövare säger både hon själv, 

offret och tingsrätten att hennes agerande har utgångspunkt i att hennes partner haft en 

utomäktenskaplig affär. Det kan tolkas som att hennes våld är en reaktion på hennes situation, 

att hon har blivit sviken av sin man och således tar till våld. Detta kan även kopplas till att 

tidigare forskning visar att ungdomars syn på våld i nära relation skiljer sig åt beroende på 

vilken situation som våldet utövats i. Ungdomar anser att sådant våld är mer accepterat om 

det sker vid otrohet eller som ett skämt (Bowen et al., 2013). Det kan jämföras med resultatet 

i föreliggande studie där det i två av de granskade fallen förekommer otrohet samt i ett av de 

granskade fallen påstår förövaren att våldet varit en del i ett skämt. Dessa fall handlar inte om 

ungdomar, men är ändå jämförbara med det tidigare forskning visar. I fallet där Bengt varit 

otrogen mot Berit legitimeras som ovan nämnt hennes våld av otroheten, vilket kan ses som 

ett tecken på att hennes våld är mer accepterat, eller i alla fall mer förståeligt på grund av att 

hon blivit bedragen. I ett annat fall är det förövaren som anser sitt våld vara accepterat, 

eftersom han endast gjort det som ett skämt. 

  

Utsattheten för våld i nära relation är enligt Simmons et. al. (2014) värre för kvinnor än för 

män. Detta kan kopplas till att det finns en föreställning om att kvinnor är mindre och svagare 

och därför mer försvarslösa än män. Kvinnor uppnår därefter lättare kriterierna för att vara ett 

idealiskt offer kontra män som lättare ses som förövare. Det kan jämföras med McCarrick et. 

al. (2016) som föreskriver att mäns utsatthet förminskas i jämförelse med kvinnors utsatthet. 

Hokoda et. al. (2012) finner att unga tjejer utövar mer våld i nära relation än unga killar men 

att killar utövar mer allvarligt våld som ger mer omfattande skador. Detta skulle kunna vara 

en anledning till varför föreliggande studie inte har funnit ungdomsdomar som har kvinnliga 

förövare, våldet kanske är upprepande men inte uppfyller kriterierna för misshandel. Att 

våldet kvinnor utövar inte är av en lika allvarlig grad som när män är förövare kan även leda 

till att män förringar det våld de utsätts för, då de förväntas tåla mer än kvinnor enligt 

Nybergh et. al. (2013). Detta skulle även kunna stärka det McCarrick et. al. (2016) 

föreskriver om att mäns våldsutsatthet förminskas i samhället. En slutsats som dras i 
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föreliggande studie är att av alla offer i de granskade fallen är det mannen som blir 

misshandlad av sin fru som kan ses som minst idealiskt offer. En av de faktorer som bidrar 

till det är att han är man och enligt samhällets föreställningar bör han vara större och starkare 

än sin fru och därmed är han inget idealiskt offer. Som nämnt i resultatet diskuterar även 

tingsrätten kvinnans fysik och kommer fram till att hon är liten och svag. Denna slutsats 

bekräftas av tidigare forskning på området. McCarrick et. al. (2016) skriver att det synsätt 

som finns i samhället är att män är stora och starka medan kvinnor är små och svaga. Det i sin 

tur leder till att män inte ses som offer, allra minst när det handlar om att mannen blivit 

slagen av en partner.  

  

Problemet som finns med våld i nära relation bland unga är att många av interventionerna 

som tas fram bygger på föreställningen om hur problemet med våld i nära relation bland 

vuxna personer ser ut (Caselman, Dubriwny & Lester Curzon, 2014; Hellevik & Øverlien, 

2016). Detta kan jämföras med slutsatsen som dras om att ungdomars våld i någon mån inte 

ses som lika allvarligt som vuxnas våld med konsekvensen att ungdomar inte kan bli dömda 

för kvinno- eller fridskränkning, om de inte är gifta med varandra. Ogifta ungdomar 

framställs med andra ord som en grupp i samhället som inte kan dömas för våld i nära 

relation. En möjlig konsekvens av det är att våld i nära relation bland ungdomar inte kommer 

att ses som ett problem eftersom ogifta ungdomar inte döms för det utan döms istället för 

exempelvis misshandel, ofredande, olaga hot och olaga tvång. Våld i nära relation bland unga 

kommer därför inte med i statistiken. Ytterligare kan en konsekvens bli att inga insatser 

kommer att utformas för just detta problem eftersom problemet inte är synliggjort, syns det 

inte så finns det inte. I resultatet framkommer att det finns vissa likheter mellan ungdomar 

och vuxna, till exempel använder både vuxna och ungdomar mest fysiskt våld och därefter 

psykiskt våld. En annan likhet är att parterna i alla fall utom ett har haft långvariga 

förhållanden. Exempel på skillnader som finns mellan åldersgrupperna är att ungdomarna 

ofta bor hemma och är beroende av sina föräldrar, medan de vuxna oftare bor tillsammans i 

ett eget boende. Vuxna utövar flera olika typer av våld än ungdomar samt på fler ställen än 

enbart i hemmet, såsom på utlandsresa, i bilen eller på stan. Ungdomarna är mer rädda än de 

vuxna att söka hjälp efter att de blivit utsatta för våld, men när de väl anmäler förövaren är de 

mer betrodda än vuxna av tingsrätten. Skillnaderna är fler än likheterna vilket kan göra att det 

är problematiskt att jämföra ungdomarnas situation med vuxnas. Flera studier från tidigare 

forskning föreskriver att psykiskt våld är det vanligaste våldet, därefter kommer fysiskt våld 

och sedan kommer sexuellt våld (Hellevik och Øverlien, 2016; Esquivel-Santoveñal, et.al. 

2013; Langenderfer-Magruder et. al., 2015). Detta styrks delvis av föreliggande studie då det 

som ovan nämnt har framkommit att det främst är fysiskt och psykiskt våld som oftast 

används. Sexuellt våld har inte någon av domarna berört. Skillnaderna mellan tidigare 

forskning och resultatet från denna studie skulle kunna bero på att studierna i tidigare 

forskning grundas på vad individer uppger att de blir utsatta för, kontra föreliggande studie 

där vi enbart i resultatet lyfter vad förövarna dömts för. Flera av offrena i domarna uppger 

betydligt många fler händelser och mer utsatthet än vad som kunnat analyseras för att 

förövarna inte har dömts för handlingarna. 

  

Studiens syfte var inte att undersöka könsskillnader, men ett biresultat som ändå ansågs 

relevant i relation till tidigare forskning var att kvinnor är mer utsatta för våld i nära relation 

än män, detta eftersom endast ett av fallen har en kvinnlig förövare med ett manligt offer. 

Detta motsäger tidigare forskning som föreskriver att män är lika utsatta som kvinnor för våld 

i nära relation (Simmons et. al., 2014; McCarrick et. al., 2016). Det kan diskuteras vad denna 

skillnad beror på. Det skulle kunna vara så att resultatet i föreliggande studie blir missvisande 

eftersom det bygger på brott som anmälts. Det kan tänkas att män som blir slagna av sin 
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partner inte anmäler det i lika hög grad som kvinnor eftersom de inte är lika betrodda som 

kvinnor, män kan alltså ses som mindre idealiska offer. Detta kan jämföras med McCarrick 

et. al. (2016) som finner att män ses som stora och starka och därför ses som förövare, inte 

offer. Om föreställningen i samhället är på detta sätt är det möjligt att män inte anmäler det 

våld de utsätts för eftersom de kan vara rädda att inte bli betrodda som offer. Samma 

föreställning lyftes i en annan studie om ungdomars uppfattning av våld. En ung kille i 

studien uttrycker att han upplever att tjejers våld inte tas på allvar, att om en tjej slår kan det 

inte räknas som våld eftersom hon är liten (Bowen et al., 2013). Detta skulle kunna styrka att 

män kanske inte är benägna att anmäla.  

 

Praktiska implikationer 

Studiens resultat synliggör ett problem som berör både det svenska rättssystemet och socialt 

arbete. Att ungdomar som utsatts för våld i nära relation åldersdiskrimineras i rätten kan 

tänkas få direkta konsekvenser för det sociala arbetet som tar vid efter en rättegång. Om inte 

tingsrätten lyfter problemet med våld i nära relation bland unga, kommer sannolikt inte heller 

andra professioner att se det som ett problem. Resultatet i föreliggande studie visar på att alla 

inte är lika inför lagen eftersom ungdomar bedöms på ett annat sätt än vuxna. För att 

motverka detta bör tingsrätten börja motivera varför lagrummet om våld i nära relation inte 

berörs vad gäller ogifta ungdomar. Om tingsrätten börjar motivera detta, kan det komma att 

leda till en förändring i samhällsdiskursen där ungdomar har samma rättigheter som vuxna. 

Om offret behöver hjälp och stöd för att bearbeta våldet som hen utsatts för, kan det tänkas att 

utfallet i domen påverkar hur prioriterat fallet blir och hur individen bemöts. Det finns 

sannolikt en skillnad i hur fallen prioriteras på exempelvis socialtjänsten då kvinno- och 

fridskränkning kan anses vara värre än till exempel misshandel. Detta eftersom ett av 

rekvisiten för kvinno- och fridskränkning är att det ska ha skett under en längre period och 

varit en allvarlig kränkning av offrets personliga integritet samt att det skett av en närstående. 

Till skillnad från misshandel som endast behöver ha skett en gång och handlingen behöver 

inte nödvändigtvis kränka offrets personliga integritet.  

 

I domarna berörs i flera fall att våldet är värre för att det skett av en närstående, men om 

förövaren endast döms för misshandel finns en risk att det inte syns någonstans att offret 

blivit misshandlad av en närstående. Detta skulle kunna påverka förutsättningarna för 

socialsekreterare och kuratorer att bemöta dessa personer, då de professionella kanske inte är 

inriktade eller pålästa om våld i nära relation eller har verktyg för att hjälpa offret. 

Föreliggande studie skulle kunna bidra till en ökad förståelse för risken med att ungdomar 

jämförs med vuxna vad gäller våld i nära relation samt problematiken med att unga inte 

berörs av lagrummet för våld i nära relation om de inte är gifta. Att belysa problematiken kan 

vara ett första steg i att förbättra situationen för ungdomar som blivit offer för våld i nära 

relation och skapa en möjlighet för dem att bemötas med rätt sociala stödinsatser. 

Sammantaget kan sägas att föreliggande studie har relevans för socialt arbete för att 

ungdomar som utsatts för våld i nära relation i dagens läge faller mellan stolarna trots att 

Våld i nära relation är ett utbrett samhällsproblem och det är svårt att upptäcka eftersom det 

ofta sker i det tysta (Socialstyrelsen, u.å.b). Det blir dock motsägelsefullt i jämförelse med 

resultatet i denna studie när våld i nära relation bland unga uppmärksammas och leder till 

rättegång för att sedan inte dömas som våld i nära relation, vilket ytterligare gör det svårare 

för sociala instanser att kunna lyfta problematiken. Det bekräftar Socialstyrelsens utsagor om 

att det är ett utbrett socialt problem och att det är svårt att bemöta.   

 

Även om en individ anses vuxen enligt 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen [SoL] från 18 års ålder 

fortsätter den mentala, sociala och kroppsliga utvecklingen betydligt längre för många 
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individer. Det är först vid 20 till 25 års ålder som utvecklingen avtar i sin helhet (1177 

vårdguiden, 2012). Om ungdomar som utsätts för partnervåld inte tas på allvar och inte får ett 

korrekt bemötande av varken rättsväsendet eller socialt arbete, kan det tänkas få bestående 

konsekvenser för förtroendet för myndigheter och kanske även individens utveckling. Enligt 

1177 vårdguiden (2012) kan ungdomar som fortfarande utvecklas fastna i föreställningar och 

ideologier från deras umgänge som kan vara svårt att förändra även i vuxen ålder. 

Föreställningar som individer utvecklar i ungdomen kan medföra markanta förändringar i 

beteendet och även resultera i problem som påverkar det vardagliga livet för individen. Till 

dess att hjärnan är färdigutvecklad finns en förhöjd risk för påverkan från yttre och sociala 

faktorer. Simmons et. al. (2014) beskriver att det finns ett samband mellan utsatthet för våld 

under ungdomen och utsattheten för våld i vuxen ålder. Med adekvat hjälp och synliggörande 

av ungdomars partnervåld skulle det kanske kunna bidra till att minska detta samband. 1177 

vårdguiden (2012) beskriver att risktagande är en naturlig del av ungdomslivet och 

utvecklingen, dock medför även riskbeteendet att ungdomen ibland hamnar i situationer som 

hen inte kan behärska och behöver då stöd från sin omgivning. Att inte bemöta relationsvåld 

bland ungdomar kan skicka signaler både till de ungdomar som utsätts, men även de som 

utsätter att det är ett accepterat beteende och att det inte är någon idé att söka hjälp hos 

socialtjänsten eftersom de ändå inte kommer ge adekvat hjälp. Det finns inget stöd från den 

offentliga omgivningen som det ser ut just nu. De problem som inte syns finns inte, vilket 

behöver förändras.  

 

Styrkor och svagheter 
Studien är en dokumentstudie som bygger på domar vilket kan ses både som en styrka och en 

svaghet. En styrka med att empirin bygger på domar är att alla tingsrätter ska döma lika 

överallt i landet eftersom tingsrätten tolkar svensk lag. Om intervjuer legat till grund för 

studien hade det blivit flera led av tolkning, eftersom det då hade blivit intervjupersonernas 

tolkning av hur tingsrätten tolkat lagen. Därefter hade även en tolkning behövt göras av 

intervjupersonernas utsagor. Genom att använda domar blir det istället endast en tolkning av 

vad tingsrätten bedömt. Det hade kunnat vara en fördel att ha intervjuer för att få en mer 

djupgående förståelse för offrets och förövarens upplevelse av tingsrättens bedömning och 

deras situation i helhet. I litteratursökningen hittades ingen tidigare forskning, vare sig 

nationellt eller internationellt, som jämförde hur ungdomar och vuxna framställs i domar eller 

hur någon av åldersgrupperna bemöts eller behandlas inom tingsrätten. Föreliggande studie 

kan därför anses vara relevant eftersom den synliggör ett problem som inte tidigare 

undersökts. Ytterligare en styrka i studien är att empirin har inhämtats från en tingsrätt. Alla 

svenska tingsrätter bör göra likvärdiga bedömningar eftersom de följer svensk lag, vilket 

resulterar i att tingsrättens geografiska placering inte bör påverka studiens resultat. En möjlig 

svaghet är att urvalet endast inkluderar tio domar, dock gjordes en bedömning att det räckte 

med dessa för att besvara frågeställningarna. Vid datainsamlingen granskades fler domar än 

de som användes men de ansågs inte tillföra ny information, utan upprepade det som andra 

domar berörde. Tidigare forskning som handlar om könsskillnader har inte kunnat bekräftas 

på grund av bristen av domar med kvinnliga förövare, speciellt bland ungdomar. Samma 

problem finns med tidigare forskning som behandlar våld i nära relation bland personer med 

en icke normativ sexuell läggning, då ingen av domarna behandlade detta. Om domar från 

flera tingsrätter inkluderats hade dessa problem möjligtvis kunnat motverkas. 

  

Då det inte hittats tidigare studier som berör lag och domar kring våld i nära relation har flera 

av studiens resultat och slutsatser inte kunnat bekräftas utifrån tidigare forskning. Ett förslag 

till vidare forskning är att göra en studie som undersöker om diskursen förändras inom 

tingsrätten över tid, eller om samma problem som framkommit i föreliggande studie är stabilt 
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över en längre period. Det skulle kunna uppnås genom att undersöka domar från långt 

tillbaka i tiden med nutida domar. Vidare förslag till framtida forskning är att undersöka fler 

variabler som kan tänkas påverka hur ungdomar och vuxna framställs i domar, till exempel 

geografiskt område, sexualitet och kön. Forskning som tagits del av visar att personer som 

inte har en normativ sexuell läggning är mer utsatta för våld i nära relation samt att kön är en 

faktor som påverkar synen på våld i nära relation. Därför vore det av vikt att undersöka om 

dessa faktorer har en påverkan på domsluten. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att 

undersöka hur begreppet “närstående” bedöms i domar mer ingående. En reflektion som 

uppstått under studien är att ett av fallen där parterna inte bedöms vara närstående ändå har 

känt varandra i flera år men har endast haft en kärleksrelation i två månader. 4 kap. 4a § BrB 

benämner inte att individerna måste vara i en kärleksrelation, utan kan ha andra former av 

relationer, vilket skulle kunna tolkas innefatta långvariga vänskapsrelationer. Frågeställningar 

som uppkommer till följd av detta är: hur långt i efterhand ett uppbrutet par ses som 

närstående om de varit gifta kontra hur länge ett nytt par behöver träffa varandra för att 

bedömas som närstående? Skulle en förälder som inte haft kontakt med sitt barn på flera år 

räknas som närstående? Skulle en nära vänskapsrelation som varat i flera år räknas som 

närstående? Finns det relationer som bedöms vara mer närstående än andra, såsom föräldrar 

eller giftermål även om parterna inte nödvändigtvis har kontakt med varandra?  
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