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The study aims to illustrate how women victims of male violence in intimate relationships are 

treated during the legal process and with professional perspective describe what women’s 

experiences considered to be in the legal process. The study also aims to draw attention to the 

interventions for abused women during the legal process. 

 

The results are based on interviews with professionals in the justice system, and on 

observations in the courtroom. Overall our results show that abused women are in need of a 

great quantity of help and support before, during and after the negotiation. The legal process 

is very stressful for the women. In conclusion, we believe that the social services should take 

greater responsibility for abused women during the legal process and provide support to 

women so that they are able to get through the legal process without a great deal of emotional 

damage. 
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FÖRORD 

 

Det som inspirerade oss till uppsatsen var delvis boken ”Flickan och skulden” av Katarina 

Wennstam gällande rättsväsendets bemötande av kvinnliga våldtäktsoffer samt ”Den onda 

cirkeln” av Görel Granström om våldsutsatta kvinnor och deras upplevelse av rättsväsendet. 

 

Vi önskar först och främst tacka alla våra informanter som ställt upp på intervjuer, vi vill även 

skänka ett stort tack till vår handledare Marie Eriksson som stöttat oss i arbetet med uppsatsen 

och hållit vår inspiration uppe. Slutligen vill vi även tacka Katarina Stjernfeldt för att ha 

öppnat upp våra ögon för rättsväsendets brister och påverkan på enskilda individer samt för 

att hon har peppat oss i val av ämne. 

 

Vi vill ge de våldsutsatta kvinnor som gått igenom rättsprocessen en stor eloge då vi genom 

vårt resultat visar att det är oerhört jobbigt och påfrestande. 

 

 

 

Sandra Karlsson & Åsa Svensson 
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1:1 INLEDNING 

Den här studien riktas till yrkesprofessionella som kan komma i kontakt med kvinnor utsatta 

för mäns våld i en nära relation som genomgår en rättsprocess. Studien riktas främst till 

socialarbetare för att uppmärksamma de ytterligare erfarenheter de våldsutsatta kvinnorna kan 

tänkas gå igenom förutom våldshandlingen. Vi vill förklara hur kvinnorna kan behöva stöd, 

inte endast för att bearbeta våldshandlingen utan även det stöd som kan behövas under 

rättsprocessen. I studien kommer vi att belysa hur kvinnor blir bemötta av rättsväsendet, vilka 

erfarenheter de våldsutsatta kvinnorna kan få genom rättsprocessen enligt yrkesprofessionella 

inom rättsväsendet och vilket stöd dessa kvinnor har eller är i behov utav. Studien kommer att 

följa en kvalitativ ansats, där tidigare forskning, intervjuer med fem yrkesprofessionella 

aktörer samt två observationer kommer att presenteras och analyseras. Nedanför kommer vi 

först att presentera bakgrunden till ämnet för att sedan presentera det vetenskapliga problemet. 

 

1:2 BAKGRUND 

Kvinnomisshandel och våld i nära relationer är ett vitt debatterat ämne i såväl media som 

samhället i stort. Media har länge uppmärksammat våld i nära relationer och publicerat 

flertalet artiklar och artikelserier i ämnet. Detta kan delvis tyda på ett stort samhällsproblem 

som kräver utökad kunskap för att förstå problematiken. 

 

Under de senaste decennierna har mäns våld mot kvinnor blivit alltmer omdiskuterat och 

synliggjorts både politiskt och i samhället. På uppdrag av regeringen har en utredning 

angående stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn genomförts. Många myndigheter 

berörs av våld i nära relationer och Socialtjänsten är en viktig aktör. Det har framkommit 

rapporter om att detta stöd är varierande mellan kommunerna och ett lagförslag gällande 5 

kap. 11 § SoL föreslogs i och med utredningen (SOU 2006:65 19, 21). Paragrafen har nu 

ändrats till följande formulering: 

 

”Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående 

får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra 

övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp” 

(5 kap. 11 § SoL). 
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Utredarna föreslår även ett utökat samarbete kring våld i nära relationer. Sveriges kommuner 

och landsting, Domstolsverket och Kriminalvården är bara några av ett flertal myndigheter 

som ingår i Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid (SOU 2006:65 249-250). 

Enligt regeringens direktiv 2012:38 skall en nationell samordnare tillsättas i arbetet mot våld i 

nära relationer. Carin Götblad har utsetts till samordnare av regeringen. I direktivet skriver 

man: 

 

”Samordnaren ska samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer 

för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer” 

(Direktiv 2012:38 9). 

 

Det är viktigt att samordna de olika aktörer som berörs av arbetet av våld i nära relationer och 

att säkerställa kunskapen på området. Till detta arbete tillkommer även att stödja 

myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvalitén och 

det långsiktiga arbetet mot våld i nära relationer (Direktiv 2012:38 8-9). I direktivet står det 

även: 

 

”Det är angeläget att bl.a. utveckla strukturer för samordning och samverkan mellan berörda 

aktörer, säkerställa att kunskapsnivån fortsätter att höjas och att befintlig kunskap får ökat 

genomslag samt att arbetsmetoder fortsätter att utvecklas” (Direktiv 2012:38 8). 

 

Att de styrande politikerna beslutar om både lagändringar och andra kraftansträngningar 

gällande våld i nära relationer kan tolkas som att ämnet även är en stor politisk fråga som i sin 

tur påverkar samhället i övrigt. 

 

1:3 PROBLEMFORMULERING 

I den tidigare forskningen har våldsutsatta kvinnors erfarenheter undersökts i förhållande till 

kvinnornas upplevelse av hur de blivit bemötta av rättsväsendet, deras upplevelse av stöd från 

rättssystemet, hur hanteringen av rättsfall går till etc. Både vi och tidigare forskare har 

uppmärksammat att kunskapen om våldsutsatta kvinnors erfarenheter av rättssystemet är 

bristfällig (se ex Scheffer Lindgren 2009:71). 

Med utgångspunkt i denna bristande kunskap och ett maktperspektiv menar vi att 

rättegångsprocessen riskerar att bli som en andra misshandel på kvinnor utsatta för mäns våld 

i nära relation. En psykisk misshandel på kvinnornas person då hon tvingas återuppleva 

våldet, genomgå en mängd olika påfrestande upplevelser i mötet med rättsväsendet samt sätts 

i en underordnad maktposition som brottsoffer. Det stöd kvinnorna kan ha under 
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rättsförhandlingen är ett målsägandebiträde. Tidigare forskning visar dock att endast 18,4 % 

av våldsutsatta kvinnor får stöd i form av målsägandebiträde (Scheffer Lindgren 2009:63). 

Våldsutsatta kvinnor löper därmed ytterligare en risk att fylla på sitt emotionella bagage med 

betungande erfarenheter och det är viktigt för socialarbetare, i och med lagändringen, att få en 

översikt på det bristande stöd som finns för kvinnorna. Socialarbetare behöver även ha 

kunskap kring vad kvinnorna får genomgå i rättegångsprocessen för att kunna bemöta dem på 

rätt sätt samt utifrån ett empowerment perspektiv kunna hjälpa kvinnorna att bearbeta även 

detta.  

        Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer anses enligt brottsofferforskningen som en 

särskilt utsatt grupp (Johansson och Granström 2004:258). Våld i nära relationer sker oftast i 

parets hem, en plats där kvinnorna förväntas kunna känna sig trygga (Eliasson 1997:159, 

Lundgren 1990:229). Som vi påvisade i bakgrunden skall Socialtjänsten ta större ansvar för 

våldsutsatta kvinnor än tidigare. I och med att dessa kvinnor är en utsatt grupp i samhället så 

borde ett samarbete mellan Socialtjänsten och rättsväsendet vara av stor vikt. För att kunna ha 

ett gott samarbete mellan de olika myndigheterna krävs kunskap om vad kvinnorna erfar i 

mötet och i kontakterna med de olika samhällsinstanserna. Den tidigare forskningen är delvis 

bristfällig när det kommer till våldsutsatta kvinnors möte med rättsväsendet varför vår studie 

kan bidra till kunskap inom socialt arbete och till Socialtjänsten gällande just detta men även 

till andra yrkesgrupper som kan tänkas komma i kontakt med dessa kvinnor. 

 

1:4 SYFTE 

Syftet med studien är att belysa hur kvinnor, utsatta för mäns våld i nära relationer bemöts 

och behandlas under rättegångsprocessen samt att utifrån yrkesprofessionellas perspektiv 

beskriva vilka erfarenheter kvinnor anses få i och med rättegångsprocessen. Syftet är även att 

uppmärksamma de interventioner som de våldsutsatta kvinnorna är i behov av. 

 

1:5 FORSKNINGSFRÅGOR 

 Hur behandlas och bemöts våldsutsatta kvinnor av rättsväsendet enligt professionella 

aktörer? 

 Vilka upplevelser av rättsprocessen anses våldsutsatta kvinnor få enligt professionella 

aktörer i rättsväsendet? 

 På vilket sätt kan rättsväsendets maktutövning påverka de våldsutsatta kvinnorna 

under rättsprocessen enligt professionella aktörer i rättsväsendet? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel kommer vi att presentera den tidigare forskning vi funnit inom ämnet. 

Tidigare forskning kommer att redovisas utifrån en uppdelning i två teman där det ena belyser 

rättsväsendets påverkan på brottsoffer och det andra belyser de upplevelser som kvinnor 

utsatta för mäns våld i nära relationer kan erhålla från rättsprocessen. För att tydliggöra den 

tidigare forskningens koppling till vår studie ytterliggare kommer kapitlet att avslutas med en 

sammanfattning. 

 

Vi har använt databaserna Social services abstract samt BTJ:s artikelsök för att finna 

vetenskapliga artiklar. Sökord som använts är: domestic violence, legal protection, family 

abuse, legal process, court, våld i nära relationer samt kvinnomisshandel. De vetenskapliga 

artiklar som här nedan presenteras är alla vetenskapligt granskade (peer reviewed). 

Sökord vi använt utöver de ovan nämnda för att hitta avhandlingar och övrig litteratur var: 

brottsoffer, rättsprocessen. 

        Vi har använt oss av såväl internationell som nationell litteratur. Gällande de 

internationella (Kanada, USA och Storbritannien) studierna har vi haft en medvetenhet om att 

rättssystemet inte är uppbyggt på samma sätt i dessa länder som i Sverige. Vi har ändå valt att 

använda oss av internationella studier då liknande studier inte har utförts i Sverige. Vi kan 

ändå anta att upplevelser och känsloyttringar hos våldsutsatta kvinnor ändock är liknande 

oavsett vilket land man lever i. 

 

2:1 FORSKNING OM RÄTTSVÄSENDETS PÅVERKAN PÅ BROTTSOFFER 

”Offer innebär personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk eller 

psykisk skada, känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina 

grundläggande rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som 

gäller i Medlemsstaterna, inklusive de lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk.” (FN 1985, 

tillägg 1.) 

 

FN:s definition av brottsoffer innebär alltså en person som utsatts för handlingar som lett till 

skada, såväl psykisk som fysisk med mera som förbjuds enligt lag. Brottsoffer definieras 

enligt FN som offer vare sig skadan har lett till anmälan eller inte, så länge gärningsmannens 

handling är straffbar. 
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Maria Scheffer Lindgren (2009) är fil. dr. i folkhälsovetenskap och har skrivit avhandlingen 

Från himlen rakt ner i helvetet – från uppbrott till rättprocess vid mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer. Scheffer Lindgrens (2009) avhandling innefattar fyra delstudier. Delstudie I 

belyser våldsutsatta kvinnors erfarenheter i uppbrottsprocessen från mannen. I delstudie II 

undersöktes våldsutsatta kvinnors psykiska hälsa samt kvinnornas känsla av sammanhang. 

Delstudie III syftar till att belysa förutsättningarna för åtal samt hur rättshanteringen fungerar 

i förhållande till intentionen med lagtexten. I delstudie IV undersöktes genus i rättsprocessen, 

om och hur kön konstrueras i rättssalen (Scheffer Lindgren 2009:59-62). 

 

Scheffer Lindgrens (2009) resultat visar bland annat att av de totala anmälda brott 

(misshandel, grov misshandel och grov kvinnofridskränkning) hon granskat i sin studie 

gällande våld i nära relationer var det endast 25,5 % som gick vidare till åtal (s. 63). Vid 

rubriceringen grov kvinnofridskränkning gick 46,8 % av dessa 25,5 % till åtal. I fallen 

gällande grov kvinnofridskränkning hade ett målsägandebiträde blivit utsedd i 44,2% av 

fallen. Dock hade målsägandebiträde endast blivit utsedd i 18,4 % av de totala antalen fallen 

(Scheffer Lindgren 2009:63). Scheffer Lindgren (2009) skriver i sitt resultat att kvinnor som 

levt i en relation kantad av våld behöver mycket stöd och hjälp för att orka ta sig igenom 

rättsprocessen då hon ofta är traumatiserad (s. 69).  

I studien fann man ett samband om de våldsutsatta kvinnornas vilja att medverka i 

utredningen och om mannen blivit häktad, 15,3 %. Man fann även ett samband gällande 

kvinnornas vilja att medverka i utredningen och om ett målsägandebiträde utsetts, 34,7 % 

(Scheffer Lindgren 2009:63). Detta kan jämföras med sambanden då de våldsutsatta 

kvinnorna inte önskade medverka i relation till att mannen inte blivit förhörd, 47,5 % samt en 

ovilja att medverka om kvinnan och mannen fortfarande hade en relation, 71,2 % (Scheffer 

Lindgren 2009:63). 

Scheffer Lindgren (2009) skriver bland annat i sin diskussion att hennes resultat visar att 

rättstryggheten brister för våldsutsatta kvinnor och att hon efterlyser fler studier om 

misshandlade kvinnors erfarenheter av rättssystemet (s. 69, 71). 

 

 

Brottsoffer i rättsprocessen – Om ideala brottsoffer och goda myndigheter är en avhandling 

av Magnus Lindgren (2004) vilken syftar till att belysa hur brottsoffer upplever de centrala 

aktörerna inom rättsväsendet (s. 18). Med detta menar han polis, åklagare och domstol. Till 
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syftet behandlar han delvis frågor om bemötande, tillgänglighet och information (Lindgren 

2004:18).  

Studien bygger på elva enkätstudier mellan 1993 och 2003 och innefattar över 3000 personer 

som utsatts för brott av olika slag (Lindgren 2004:203). Informanterna har alltså inte utsatts 

för samma typ av brott och innefattar både män och kvinnor. Anledningen till att vi ändå valt 

att belysa denna avhandling beror på den bristfälliga forskningen som finns angående kvinnor 

som blivit utsatta för våld i en nära relation och deras upplevelse av rättsväsendet. 

Lindgren (2004) skriver bland annat i sitt resultat att många brottsoffer upplevde att åklagaren 

inte tog kontakt med dem trots att de satt bredvid varandra i rättssalen men även att de 

upplevde att de inte fick någon information om hur förhandlingen skulle gå till (s. 266). Det 

framkom även att brottsoffren velat prata med åklagaren innan förhandlingen men inte fått 

möjlighet till detta (Lindgren 2004:266). 

        Lindgrens (2004) resultat visade även att brottsoffer är missnöjda med väntetiden i 

tingsrätten vilket ofta beror på att de tvingats vänta i samma rum som gärningsmannen (s. 

301). Tingsrätterna har skilda vänterum men informationen om denna möjlighet har inte gått 

fram till brottsoffren. Många brottsoffer har även saknat information om hur förhandlingen 

går till (Lindgren 2004:301). 

 

 

Brås rapport ”Brottsoffers kontakter med rättsväsendet 2010:01” är en fördjupande studie 

utifrån Nationella trygghetsundersökningen 2006-2008 undersökt med hjälp av intervjuer med 

fokusgrupper. Rapporten är författad av Madeleine Blixt, Klara Hradilova Selin och Olle 

Westlund. 

Brås rapport (2010:01) visar att nästan 10 % utav de tillfrågade som utsatts för brott mot 

person från deras undersökning hade fått stöd och hjälp av ideella organisationer under 

rättsprocessen, i synnerhet om brottet gällt sexualbrott, våld och hot. Endast ett fåtal procent 

har fått stöd och hjälp från Socialtjänsten. Det är viktigt att veta vilken hjälp som behövs 

innan, under och efter en rättsprocess (Brå rapport 2010:01:31-32). 

 

I rapporten medgav 40 % av kvinnorna att de varit i behov av stöd som inte funnits att tillgå. 

Det behövs enligt studien olika metoder för att kartlägga hur personer utsatta för våld i en 

nära relation upplever olika myndigheters hantering av ärenden (Brå rapport 2010:01:39). 

Majoriteten av kvinnorna kände en oro för att återigen bli utsatt för brott av samma 

gärningsman, några av dessa kvinnor uppgav att rättsväsendet och åklagaren skulle kunna 
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hjälpa till att minska deras oro genom frihetsberövande av gärningsmannen, visa mer 

förståelse och mindre misstro till dem (Brå rapport 2010:01:40). 

Ännu en upplevelse som framkom i studien var att kvinnorna själva fick ta ansvar för 

rättsprocessen, trots att de inte hade kunskapen för att ta det ansvaret. Detta ansvar kunde 

innebära att kvinnorna var tvungen att ta beslut gällande situationer där de inte hade kunskap 

om de alternativ som fanns och de konsekvenser som kunde tänkas bli. Det fanns en 

genomsyrande upplevelse om att kvinnorna hade brist på information (Brå rapport 

2010:01:45). 

 

Studien visade även att de våldsutsatta kvinnorna hade en känsla av utsatthet.  I intervjuerna 

var frågorna gällande mötet med domstolen och rättegången mest känslomässigt laddade. 

Brottsoffret utlämnar sig själv och sitt privata liv inför främmande människor som sedan 

värderar offrets trovärdighet. Även åskådare till förhandlingen kan leda till en utsatthet. 

Rättegången kan skapa en social obalans genom en strikt procedur och användandet av ett 

språk som känns obekant för offret, detta kan leda till en maktobalans. Utsattheten blir 

märkbar då offren är känsliga för en mängd olika signaler så som gester, formuleringar, 

blickar och ordningen som de olika deltagande får föra talan. Kvinnorna kände en osäkerhet 

kring nämndemännens agerande. De hade en känsla av att ena stunden bli uttittade och andra 

stunden nonchalerade. Kvinnornas liv blir som inför en öppen ridå (Brå rapport 2010:01:46-

47). Kvinnorna kan känna sig kränkta vid ett offentligt ifrågasättande tillsammans med ett 

respektlöst bemötande. Många kvinnor uppger att de är obenägna till ytterligare kontakt med 

rättsväsendet på grund av en stark påfrestelse och besvikelse (Brå rapport 2010:01:48). 

 

 

Boken Den onda cirkeln – Om brottsoffer, genus och rätten (2004) är en sammansättning av 

examinationsarbeten utförda av studenter vid juristprogrammet under redaktör Jur. dr. Görel 

Granström. Granström (2004) skriver i kapitlet ”Brottsoffers möte med rättsväsendet – en ond 

cirkel?” att endast ett fåtal kvinnor utsatta för våld i en nära relation med en man gör en 

anmälan. En anledning till detta är att det fanns tvivel hos kvinnorna till att de skulle bli 

trodda (Granström 2004:8). 

 

Det har uppmärksammats att brottsoffer är i behov av stöd under rättsprocessen, offren 

uppfattar ofta rättsväsendets bemötande som en andra kränkning. Kränkningen kan bestå i att 

de våldsutsatta kvinnorna är dåligt informerade om vad som kommer att ske under 
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rättsprocessen, det ställs även djupa och personliga frågor till offren, kvinnorna har inte 

vetskap om och när hon får avstå att svara samtidigt som det krävs att brottsoffren är 

”tillräckligt trovärdiga offer”. Med ”tillräckligt trovärdiga offer” menas att ord står mot ord 

samt att offren måste orka berätta om vad de blivit utsatta för i detalj, dessa berättelser kan 

vara obehagliga och förnedrande. Signalen att rättsprocessen är så jobbig att det är bättre att 

låta bli att göra en anmälan sänds till brottsoffren (Granström 2004:8-9). 

 

Kvinnor som utsatts för mäns våld i en nära relation med en man kan i rättsprocessen mötas 

av föreställningen att hon själv varit delaktig i våldet. Frågor som varför kvinnorna inte 

lämnat mannen, om kvinnorna provocerat fram våldet, varför de befann sig på en specifik 

plats o.s.v. dyker upp under förhandlingarna (Granström 2004:11). 

Granström (2004) skriver att det inte räcker att rättsväsendet tar del av hur processen påverkar 

brottsoffren utan kunskapen måste även spridas till alla andra yrkeskategorier som kan tänkas 

komma i kontakt med offren (s. 16). 

 

 

Mary P. Koss är en forskare inom offentlig politik som gjort en litteraturstudie om det 

amerikanska rättssystemet. I hennes vetenskapliga artikel ”Blame, Shame and Community: 

Justice Responses to violence against women” (2000) undersöker hon hur rättssystemet 

påverkar kvinnor utsatta för våld samt kritiskt granskar tillämpningen av lagar. Hennes 

resultat är bland annat att hon finner stora brister i rättssystemet och att systemet måste 

utvärderas. I rättssystemet används metoder för att hjälpa kvinnorna, utsatt för våld, som inte 

är vetenskapligt förankrade och därför måste alternativ till den nuvarande ickefungerande 

hjälpen inom rättssystemet ses över (Koss 2000:1339-1340). Koss (2000) litteraturstudie visar 

att kvinnor är i behov av att få rättvisa, alltså en fällande dom, för att kunna bearbeta våldet (s. 

1333). Även om domen gillas kan kvinnorna lida psykisk skada på grund av att de bland 

annat är tvingade till att detaljerat beskriva intima uppgifter om deras relation till mannen 

(Koss 2000:1335). Advokatens ifrågasättande leder enligt Koss (2000) till att kvinnorna kan 

känna skuld över våldet (s. 1335). 

Kvinnor som genomgått en rättegång löper bland annat större risk för ökad förekomst av 

mardrömmar, har en minskad delaktighet i sociala aktiviteter och en större psykisk 

påfrestning (Koss 2000:1336). 
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2:2 FORSKNING OM VÅLDSUTSATTA KVINNORS UPPLEVELSE AV RÄTTSVÄSENDET 

I den kanadensiska studien Abused women´s perspectives on the criminal justice system´s 

response to domestic violence skriver Paula C. Barata (2007) om kvinnors upplevelser av 

mötet med det sociala och rättsliga systemet. Studien fokuserar på hur de våldsutsatta 

kvinnorna upplever tillit till systemet och deras känsla av att de kan få skydd av systemet. 

Barata (2007) skriver i sina resultat att många av kvinnorna hade ganska stor tillit till de 

människor som arbetade inom rättssystemet men att det dock visade sig att många kvinnor 

som svarat att de kände tillit inte hade haft någon direkt kontakt med rättssystemet (s. 207). 

Fortsättningsvis skriver hon att kvinnorna i vissa fall känt att polisen, advokaterna, domarna, 

rättsprocessen och systemet som helhet svikit dem (Barata 2007:208). 

 

Barata (2007) skriver även att yrkeskategorierna inom rättssystemet skapar en negativ 

stereotyp bild av offren om kvinnorna inte samarbetar med dem (s. 202). Avslutningsvis 

skriver Barata (2007) att genom att fortsätta att benämna offren som samarbetsvilliga eller 

icke samarbetsvilliga skadas och stigmatiseras offren ytterligare samt avskiljer dem ännu mer 

från rättssystemet och människorna som arbetar inom det (s. 211). Kvinnorna kan i och med 

rättegångsprocessen och sedan domen känna skuld över att skicka sin man i fängelse (Barata 

2007:203). 

 

 

Battered women´s perceptions of civil and criminal court helpfulness: the role of court 

outcome and process är en studie av Margret Bell, Sara Perez, Lisa Goodman och Mary Ann 

Dutton (2011) vilka skriver att det gjorts ett flertal studier om kvinnors upplevelser av 

rättssystemet. Studierna gäller dock upplevelser av hjälpprogram, upplevelse hur 

rättssystemet fungerar, upplevelse av rättens rättvishet mot dem samt om de kan tänka sig att 

använda rättssystemet även i framtiden i förhållande till domens utslag och kontakten med 

åklagaren (s. 73). Bells et al. (2011) studie syftar till att ta redan på om kvinnorna som haft 

kontakt med rättssystemet känner att de fått den hjälpen de önskade sig och hur de upplever 

rättssystemet som hjälpfull.  

        Bells et al. (2011) resultat visade bland annat att många kvinnor var ganska nöjda med de 

som arbetade i rätten och upplevde dem som trevliga och artiga (s. 78). Studien visade dock 

även att en del kvinnor upplevde att en del av personalen endast var där för att göra sitt jobb 

och att de då inte kändes så välkomnande. En del kvinnor kände även att deras upplevelse av 

våldet inte togs på allvar och att detta resulterade i att kvinnorna anklagades för att ha varit 
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delaktiga eller skuldbelades för våldet (Bell et al. 2011:78). En kvinna berättade även att hon 

upplevde att domaren fick våldet att verka oviktigt vilket resulterade i att kvinnans man nu 

upplever att han kan komma undan med allt (Bell et al. 2011:78). 

Bell et al. (2011) skriver att en annan kvinna upplevde att rättsprocessen öppnade upp hennes 

ögon för hennes rättigheter och att hon upplevde att det fanns hjälp att få (s. 78). 

 

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen bland annat att rubriceringen är viktig 

efter att kvinnan anmält mannen och att en strängare rubricering som grov 

kvinnofridskränkning, leder till åtal i större utsträckning än om våldet ”bara” rubriceras som 

misshandel (Scheffer Lindgren 2009:63). Forskningen visar även att de våldsutsatta 

kvinnorna är i behov av rättvisa för att kunna bearbeta våldet (Koss 2004:11). Detta är alltså 

inte möjligt om anmälningarna inte leder till åtal. Många kvinnor upplever rättsväsendet som 

en andra kränkning delvis på grund av att de saknar information och utsätts för personliga 

frågor (Granström 2004:8). De våldsutsatta kvinnorna måste i rättsprocessen lämna ut sig 

själva och detta leder till utsatthet. Kvinnorna är även känsliga för olika signaler och en 

osäkerhet på nämndemännens agerande i rätten (Brå rapport 2010:01:46-47). Våldsutsatta 

kvinnor har även en upplevelse av att de skuldbelades och ansågs ha varit delaktiga i våldet 

(Bell et al. 2011:78, Granström 2004:11). 

        Forskningen visar även att många brottsoffer upplever kontakten med åklagaren som 

bristfällig (Lindgren 2004:266). Det framkommer även att 40 % av kvinnorna velat ha stöd 

som inte funnits (Brå rapport 2010:01:39). Scheffer Lindgrens (2009) studie visar att det är 

viktigt att kvinnorna erhåller stöd av exempelvis ett målsägandebiträde och att detta är 

kopplat till kvinnornas benägenhet till att vilja medverka i utredningen (s. 63). Den tidigare 

forskningen visar även att våldsutsatta kvinnor har en oro att utsättas för våld igen och att 

detta delvis kan dämpas om mannen blir häktad (Brå rapport 2010:01:40). Forskningen visar 

även att kvinnorna är mer benägna att vara delaktiga i utredningen om mannen är häktad 

(Scheffer Lindgren 2009:63). 

        Större delen av den tidigare forskningen i kapitlet har utgått ifrån ett genusperspektiv. 

Maktperspektivet består utav flera dimensioner och genus är ett sätt att se på makt. Vi anser 

det därför viktigt att belysa de våldsutsatta kvinnornas upplevelser av rättsväsendet ur andra 

maktpositioner. Vårt fokus ligger på maktens betydelse i samspelet mellan våldsutsatta 

kvinnor och rättsväsendet, varav vi inte har valt att utgå ifrån ett genusperspektiv. 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPP 

För att analysera den tidigare forskning, de intervjuer och de observationer vi utfört kommer 

vi att använda oss utav makt och empowerment som teoretiska begrepp. Maktbegreppet har 

delats in i olika teman för att kunna göra en mer djupgående analys. 

  

3.1 MAKT 

Makt är enligt Börjesson och Rehn (2009) ett mångtydligt begrepp och kan se annorlunda ut 

beroende på vem man utgår ifrån. Det finns många filosofer, sociologer och så vidare som har 

ganska stora åsiktsskillnader om hur makt bör definieras, exempelvis Anthony Giddens, 

Michel Foucault, Max Weber, Karl Marx etc. Makt kan även ses utifrån perspektiv som är 

moderna, senmoderna, postmoderna etc. (Börjesson och Rehn 2009:30, 35-61). Makt är 

väldigt fragmenterat och hur man ser på maktbegreppet beror alltså på vem som talar 

(Börjesson och Rehn 2009:35). Vi anser att alla människor har makt och på ett eller annat sätt 

påverkas av andras makt. Hur människor däremot utsätts för eller utövar makt är olika, delvis 

beroende på hur man kan ta tillvara på sina resurser. 

 

För att göra en klar definition av vad vi menar med maktbegreppet kommer vi bland annat att 

utgå ifrån Karlssons och Börjessons (2011) olika maktresurser samt deras syn på 

empowermentbegreppet. Karlsson och Börjesson (2011) menar att alla relationer i regel 

innehåller inslag av makt exempelvis i relation mellan barn och förälder eller mellan olika 

nationer (s. 60-61). Maktbegreppet blir därför viktigt i vår analys för att belysa hur makt yttrar 

sig under rättsprocessen. Makt innebär enligt Karlsson och Börjesson (2011) i stort sett att en 

part lyckas få en annan part att fatta ett beslut eller utsätta sig för något som denne person i 

annat fall inte gjort. Makt kan alltså betraktas som den möjlighet som finns att få igenom sin 

egen vilja trots andras motstånd (Karlsson och Börjesson 2011:61-62). Makt kan enligt 

Sandström (2008) användas till att förverkliga eller avvisa önskningar men även till att 

påverka eller övertyga utifrån en auktoritär maktposition (s. 17). Yrkesprofessionella inom en 

organisation får makt främst genom lagstiftningen, exempelvis lagar om tvångsåtgärder. 

Yrkesprofessionella har vanligtvis en maktöverordning i jämförelse med brukarna. Denna 

maktöverordningen ges genom att den yrkesprofessionella har en viss status, tillhör en 

organisation som brukaren är beroende av, har en speciell utbildningsnivå, har specifika 

språkkunskaper eller andra kunskaper som brukaren inte har etc. I och med att brukaren är i 

en behövande situation hamnar denne i en underordnad maktposition. Brukaren kan även 
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känna rädsla över att denne måste bete sig på ett visst sätt för att få stöd från organisationen 

(Sandström 2008:18-20). Vid diskussion om makt för Karlsson och Börjesson (2011) även en 

diskussion kring vilka maktresurser en person inom en myndighet kan ha (s. 61-66). Dessa 

maktresurser är enligt Karlsson och Börjesson (2011) främst Ekonomiska maktresurser, 

Kunskap och språkliga maktresurser samt Legala maktresurser (s. 63-66). Detta är 

maktresurser brukare måste hantera men samtidigt har en rättighet att använda sig utav 

(Karlsson och Börjesson 2011:62). Dessa tre resurser är vad kvinnor, utsatta för våld, kan 

tänkas ha rätt att kräva men även bli tvungna att hantera vid mötet med rättsväsendet och 

används som teman i analysen för att finna svar på våra frågeställningar. 

 

Enligt Karlsson och Börjesson (2011) har socialarbetaren ekonomiska maktresurser vid 

exempelvis ett tillfälle där brukaren söker ekonomiska insatser (s. 61-63). Vi menar att 

ekonomiska maktresurser innefattar alla insatser myndigheter har att bidra med som kostar. 

Alltså inte endast insatser utan även annan tid, exempelvis möten med brukaren och tiden som 

en myndighetsutövare lägger ner på ett ärende. Ekonomiska maktresurser används exempelvis 

i analysen för att belysa de rättigheter våldsutsatta kvinnor har till stöd under rättsprocessen. 

        Karlsson och Börjesson (2011) menar som tidigare nämnt att kunskap och språk kan vara 

en maktresurs (s.64). Kunskap ger en legitimitet samt vetskap om de bästa alternativen eller 

strategierna som finns att välja mellan. Socialarbetare har kunskap inom de 

behandlingsmetoder, vård- och stödkontakter och de strategier för att söka och få lämpligt 

stöd som är tillgängliga. Ett akademiskt eller fackligt språkbruk kan leda till att ge ena parten 

makt över den andra. Exempelvis vid användning av ett fackspråk i ett professionellt 

sammanhang, som i en domstol, utövas makt. Att brukaren har makt, eller så kallad 

brukarmakt skall i detta avseende bidra till att det under samtal med brukaren skall föras ett 

sådant slags språk som brukaren förstår och kan svara på (Karlsson och Börjesson 2011:64-

65). Börjesson och Rehn (2009) menar även dem att kunskap och språkkunskap är makt samt 

att språk kan bli ett verktyg till förtryck (s 80, 89). Börjesson och Rehn (2009) menar även att 

olika handlingar kan vara ett sätt att utöva makt, de använder sig utav ett exempel där ett 

spädbarn använder sig av skrik och gråt för att utöva makt (s. 69-70). Kunskap och 

språkkunskap är alltså viktiga maktresurser, vilken vi i analysen kommer att spegla mot de 

våldsutsatta kvinnornas möjlighet att använda sig utav eller utsättas för den. 

Avslutningsvis menar Karlsson och Börjesson (2011) att legala maktresurser kan fungera som 

maktutövning (s.66). Parter kan ha makt i förhållande till de lagliga rättigheter och 

skyldigheter denna har, exempelvis har en läkare laglig rätt att avgöra om en patient skall ges 
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tvångsvård. De juridiskt utkrävbara rättigheterna brukarna har är däremot sparsamma 

(Karlsson och Börjesson 2011:66-67). Legala rättigheter och skyldigheter är alltså en 

maktresurs i vilken personer har olika stora möjligheter till maktutövning. I analysen speglar 

vi exempelvis detta genom vilka skyldigheter åklagaren har och vilka juridiska rättigheter de 

våldsutsatta kvinnorna kan utkräva. 

        Personer utsatta för makt kan enligt Börjesson och Rehn (2009) ha en upplevelse av att 

känna uppgivenhet, aggression och motstånd (s. 27). Börjesson och Rehn (2009) menar att 

alla har makt. För att återgå till exemplet där spädbarnet skriker och föräldrarna kommer 

springandes, spädbarnet ska stimuleras, lekas med och hållas friska och även det är en form 

av makt (s. 69-70). Börjesson och Rehn (2009) skriver att Foucault menar att alla människor 

har viss makt och är på ett eller annat sätt utsatta för maktutövning samt att alla människor 

kan göra motstånd mot makt (s. 44-48). 

 

3.2 EMPOWERMENT 

Med empowerment menas att det finns en vilja att motsätta sig maktutövandet, att ta makt 

eller att ges makt. Empowerment innebär att man försöker ge enskilda brukare eller en grupp 

brukare möjligheten att på egen hand påverka sina liv. En person eller flera personer ges det 

stöd som behövs för att kunna ta makt över sin livsföring. Empowerment syftar till stärka, 

makt och kraft och ge egenskaper som exempelvis stolthet, socialt stöd, delaktighet, 

kompetens, självstyre etc. (Karlsson och Börjesson 2011:69-71, 73,77, Payne 2008:416-427). 

Empowerment kan alltså bidra till att ge utsatta grupper i samhället, så som våldsutsatta 

kvinnor, en talan som genom möjligheten att ta tillvara sina maktresurser och bli hörda. 

Genom empowerment kan våldsutsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter av hjälp 

uppmärksammas. Payne (2008) menar även han att målet med empowerment är att hjälpa 

människor till att ta makt över beslut och handlingsutrymme i deras liv (Payne 2008:416, 

424). Empowerment bidrar till att hjälpa brukaren att få/ta makt över beslut som rör dennes 

levnadssituation genom att minska de effekter av personliga och sociala hinder som kan bli 

vid en maktutövning mot brukaren. Teorin har som mål att bidra till att människor övervinner 

hinder när det kommer till att uppnå livsmål samt att få tillgång till sociala tjänter (Payne 

2008:416, 424). Inom denna teori är det viktigt att ha i åtanke att man inte kan ge makt åt 

människor utan människor måste få hjälp till att själva ta makt (Payne 2008:417, 424). Payne 

(2008) trycker extra mycket på socialarbetarens roll i empowerment, han menar att 

socialarbetaren skall hjälpa brukaren till hjälp genom självhjälp (s. 422-423). Det är av stor 

vikt att lägga fokus på empowerment vid formella och informella miljöer samt även juridiska 



 

17 

 

miljöer. Med informella miljöer menas exempelvis familjerelationer, formella miljöer kan 

vara beslut av en myndighet och juridiska miljöer är exempelvis beslutsfattande av en domstol 

(Payne 2008:419). Vi kan med hjälp av empowermentbegreppet exempelvis försöka finna 

möjligheter till stöd i den juridiska miljön. Payne (2008) skriver om fyra olika synsätt på 

empowerment (s 424). Empowerment inbegriper ett ifrågasättande och motstånd av förtryck, 

teorin kan även göra det möjligt för personer att ta kontroll över förhållanden som påverkar 

dem. Empowerment innebär även att personer kan kontrollera definitioner av deras behov och 

att de deltar genom att bli lyssnade på gällande deras åsikter om beslut. Genom att stärka 

personers personliga resurser så att dessa får mer makt kan detta leda till att de får högre 

självförtroende och självkänsla. Empowerment bidrar även till att myndigheter förändras 

genom att bli mer öppna, vilket gör att de blir mer öppna för personers delaktighet (Payne 

2008:424). Payne (2008) skriver även att ur empowermentperspektivet kan makt även vara 

något positivt och inte endast förtryckande om exempelvis de yrkesprofessionella är 

medvetna om sin makt och hur detta påverkar brukarna (s. 4246-427). Vi anser att 

empowermentbegreppet därför kan bidra till att belysa på vilket sätt aktörer inom 

rättsväsendet kan bidra till att stärka våldsutsatta kvinnor genom att vara medvetna om sin 

egen makt och på vilket sätt de kan stärka kvinnornas resurser till större makt.  

 

4 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I följande kapitel redogör vi för de metodologiska tillvägagångssätt vi använt för att utföra 

studien. Studien utgår från en kvalitativ ansats. Vi har även använt oss utav fallstudie som 

strategi och inom fallstudien samlat in data utifrån tre olika datainsamlingsmetoder, vilka är 

tidigare forskning, observationer samt intervjuer. I och med vårt val av 

datainsamlingsmetoder kommer vi även att föra en diskussion kring urval, validitet och 

reabilitet samt även en diskussion kring de etiska övervägande vi gjort. Vi kommer även att 

förklara varför vi använt oss utav en så kallad innehållsanalys för att analysera resultatet. 

 

4:1 AVGRÄNSNING 

Studien är avgränsad till kvinnor som har utsatts för mäns våld i en nära relation. Vi är 

medvetna om att våld även förekommer i samkönade relationer och i relationer där det är 

kvinnan som utsatt mannen för våld. 

Med nära relation menar vi parrelationer där mannen och kvinnan har levt eller lever med 

mannen i ett samboförhållande eller är/har varit gifta. I studien använder vi oss av begreppet 
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nära relation för att spegla detta. Vi använder i studien även begreppen våldsutsatta kvinnor 

eller endast kvinnor. Vi är medvetna om att studien kan ses ur ett genusperspektiv men har 

valt att göra en avgränsning genom att inte diskutera social könstillhörighet då vi i studien 

inte är intresserade utav jämförelse mellan kvinna och man. 

 

4:2 KVALITATIV ANSATS 

Datainsamlingsmetoderna vi använt har utförts enligt en kvalitativ ansats. Vår studie är 

kvalitativ i den mening att studien innehåller data i form av intervjuer och observationer 

(Denscombe 2009:367). Analysen av observationerna och intervjuerna har utförts enligt en 

kvalitativ metod då vi tolkat rådata, som exempelvis ord (Denscombe 2009:368). Fördelen 

med en kvalitativ ansats är bland annat att studien ger en helhetsbild, den är alltså djupgående, 

och ger en ökad förståelse för sociala processer. Kvalitativ metod är även flexibel vilket är 

fördelaktigt om man i en intervju upptäcker att en fråga inte fungerar och man då kan 

formulera om denna eller helt enkelt inte använda den vid fortsatta intervjuer. Frågorna kan 

även i och med denna flexibilitet ställas i den ordning som anses lämpligt allt eftersom 

samtalet flyter (Holme och Solvang 1997:79-80). Denna flexibilitet har varit en styrka i vår 

studie, främst vid utförandet av intervjuerna då vi kunnat anpassa frågorna efter samtalet och 

inte varit styrda av att strikt ställa frågorna i en viss ordning. Detta har medfört att samtalet 

har flutit bättre och att samtalet därmed inte har blivit hackigt. Vad som däremot kan anses 

som en svaghet med kvalitativ metod är bland annat att den centrala informationen blir 

beroende av informatören. Informatören berättar om sina uppfattningar och man kan då 

ifrågasätta huruvida den är giltig för andra alltså om informationen är generaliserbar (Holme 

och Solvang 1997:82). Informatörerna kan även bete sig och lämna den typ av information 

som forskaren förväntar sig (Holme och Solvang 1997:94). Detta har vi som forskare varit 

medvetna om under processens gång och vi diskuterar det mer i kapitlet om validitet. 

 

4:3 FALLSTUDIE SOM STRATEGI 

Fallstudier redogör djupgående förekomsten av en eller få särskilda företeelser. Syftet med 

fallstudier är att redogöra för de händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som 

uppkommer från forskningsfrågan (Denscombe 2009:59). Alltså genom att ha använt oss utav 

fallstudie som strategi kunde vi besvara vilka erfarenheter kvinnor som upplevt våld i nära 

relationer kan ha utav rättsväsendet. Vi har även fokuserat på specifika händelser som kvinnor 

kan tänkas uppleva i en rättsprocess, särskilt fokuserat på förhandlingen. Slutligen önskade vi 
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belysa det stöd som finns tillgängligt för våldsutsatta kvinnor idag. Denscombe (2009) skriver 

att fallstudien kan undersöka frågeställningen i detalj samt ge en djupare kunskap om ämnet 

(s. 60). Ännu en anledning till att vi valt fallstudie som metod är att fallstudier tillåter 

forskaren att inhämta data från flera olika källor med hjälp utav kombinerade metoder. 

Forskaren kan till exempel kombinera observationer av händelser samt utföra intervjuer 

(Denscombe 2009:61). 

 

4:4 OBSERVATIONER FÖR ATT SAMLA IN EMPIRI 

Vi ansåg att observationer var en lämplig datainsamlingsmetod i detta hänseende då vi skulle 

samla in data som berör beteenden och handlingar (jfr Patel & Davidson 2003:87). 

Observationerna var ostrukturerade, vilket innebär att man inhämtar så mycket kunskap som 

möjligt kring ett specifikt problemområde (Patel & Davidson 2003:94). Persson (2008) 

skriver att observationer sker selektivt då man som forskare inte kan se och observera allt 

samt vad de observerade väljer att visa eller inte visa för forskaren. (s. 48). Våra observationer 

utfördes i rättssalar där regler och föreskrifter förekommer om hur aktörerna får och skall bete 

sig. Vårt deltagande som observerande kom med största sannolikhet inte att påverka vad som 

skedde. Detta delvis då förhandlingarna var öppna och åhörare hade möjlighet att sitta med 

under förhandlingen, vårt deltagande var därmed inget ovanligt då det ibland är hela 

skolklasser som sitter med som åhörare. För det andra beror selektionen även på vad vi som 

observatörer själva lägger märke till samt forskarens intresse, det vill säga studiens syfte och 

frågeställningar (Persson 2008:48). Vi har alltså haft i åtanke att våra observationer kan ha 

påverkats av att de observerade var medvetna om att vi observerade dem samt vår egen 

förmåga till att observera. För att säkra observationernas tillförlitlighet har vi varit delaktiga 

båda två under varje observationstillfälle samt upprättat fältanteckningar. Fältanteckningar 

fyller syftet att inte glömma det som observerats samt är en hjälp vid analysen (Holme & 

Solvang 1997:116). 

 

Det som observerades var åklagarnas, nämndemännens och domarnas bemötande av kvinnan, 

deras förhållningssätt till brottet, hur de uttryckte sig både verbalt och med kroppsspråk. 

Observationerna utfördes inte efter någon checklista utan enligt olika teman som vi önskade 

belysa. Se bilaga 1, teman för observation. Våra teman valdes utifrån våra forskningsfrågor, 

vad vi faktiskt ville veta och ha svar på genom observationerna samt utifrån de teoretiska 

utgångspunkter som uppsatsen utgår ifrån där makt och empowerment är centrala begrepp. 
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4:5 INTERVJUER FÖR ATT SAMLA IN EMPIRI 

För att kunna utveckla den data vi erhöll genom observationerna utförde vi även intervjuer 

med domare, åklagare samt med en brottsofferstödjare. En intervju sker enligt Denscombe 

(2009) ansikte mot ansikte och är en direkt kontakt mellan forskare och informant. Intervjuer 

kan leda till en mer detaljerad och fyllig data (s.28-29). Intervjuer ger en bra insikt i 

människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe 2009:232). Då våra 

frågor baserades på de våldsutsatta kvinnornas känslor och erfarenheter hade vi en 

förförståelse om att intervjuer med domare och åklagare skulle ge oss en mer djupgående 

kunskap. Anledningen till att vi har valt att intervjua just domare och åklagare beror delvis på 

de negativa etiska aspekterna som uppstått om vi intervjuat kvinnorna själva. Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket enligt Denscombe (2009) innebär att forskaren har en färdig lista 

med frågor som ska ställas men frågornas ordningsföljd och informantens svar är flexibelt. 

Frågorna var öppna och informanterna fick utveckla sina idéer om ämnet mer utförligt 

(Denscombe 2009:234-235). Vi har dock varit medvetna om den så kallade 

intervjuareffekten. Enligt Denscombe (2009) innebär intervjuareffekten att människors svar 

på frågorna är beroende av personen som ställer dem (s. 244-245). Data påverkas av 

forskarens personliga identitet genom att informanten ger det svar som forskaren förväntar sig 

att få (Denscombe 2009:244-245). Vi har valt att säkra informationen genom ljudupptagning, 

vilket ger en närmast fullständig dokumentation av intervjun (Denscombe 2009:259). 

 

4:6 URVAL FÖR OBSERVATIONERNA 

Vid observationerna använde vi oss av tillfällighetsurval, eller även så kallat 

bekvämlighetsurval. Vi som forskare valde de första observationstillfällena som fanns till 

hands på grund av bekvämlighet som begränsas av tid och ekonomi. Tiden då vi inte hade 

möjlighet att invänta ytterligare observationstillfällen utan måste ta dem som låg inom ramen 

för vårt uppsatsskrivande samt pengar då vi inte hade ekonomin för att åka långväga för 

observation (jfr Denscombe 2009:39). Sökkriterierna för observationerna har varit kvinnor, 

utsatta för mäns våld i en nära relation där åtalspunkterna var misshandel, grov misshandel, 

kvinnofridskränkning och grov kvinnofridskränkning under april och början av maj 2012 med 

förhandlingar i Kalmar tingsrätt, Eksjö tingsrätt, Växjö tingsrätt, Jönköping tingsrätt och Göta 

hovrätt. Vi hade i början av studien ett relativt stort urval med många förhandlingar att 

observera, dessa har dock sedan minskat genom att myndigheten inte kunnat delge parterna, 

förhandlingar har blivit inställda, parterna inte har dykt upp till förhandlingen och så vidare. 

Till slut har vi fått nöja oss med två observationstillfällen på grund av ett så stort bortfall. 
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4:7 URVAL FÖR INTERVJUERNA 

I likhet med urvalet vid observationerna använde vi oss av ett tillfällighetsurval även för att 

finna informanter till intervjuerna. Tillfällighetsurval är inte alltid representativa för hela 

populationen vilket är en svaghet (Holme och Solvang 1997:183). Detta är något vi behandlat 

med medvetenhet och vi belyser detta mer djupgående i kapitlet om validitet. Vi har i 

kontakten med tingsrätterna då vi sökt efter observationstillfällen även efterfrågat 

kontaktuppgifter till domare och åklagare. Till studien har vi alltså främst tagit de 

yrkesprofessionella som deltagit i samband med de förhandlingar vi observerat. Vi har dock 

även använt oss av en informant som inte deltagit vid någon observation utan som vi kom i 

kontakt med genom en av Åklagarmyndigheterna. 

 

4:8 INNEHÅLLSANALYS 

Vid innehållsanalys tolkas text om faktiska förhållanden (Jacobsen 2007:139). Då man vid 

innehållsanalys tolkar texter från exempelvis observationsprotokoll används denna metod i 

synnerhet inom beteendevetenskaplig och humanvetenskaplig forskning (Lundman & 

Hällgren Granehem 2008:159). Fokus är att beskriva variationer och finna samband i 

skillnader och likheter i texterna utefter olika teman och kategorier (Jacobsen 2007:135, 

Lundman & Hällgren Granehem 2008:162). 

 

Den här studiens data består av protokoll från två observationer och transkribering av fem 

intervjuer med domare, åklagare och brottsofferstödjare. Studiens data är därmed tillräckligt 

stor för att utgöra en helhet i analysprocessen. 

Inledningsvis diskuterade och reflekterade vi över det huvudsakliga innehållet i texterna. 

Arbetet med analysen inleddes med att dela in texten i olika domäner. En domän utgör 

specifika områden och en grov indelning av texten (Lundman & Hällgren Granehem 

2008:162). Texten från observationsprotokollet delades in i tre domäner, intresse, språk och 

miljö, transkriberingen från intervjuerna delades in i tre domäner, rättens skyldigheter och 

agerande, kvinnans erfarenheter och socialarbetaren. Efter att texten delats in i domäner 

identifierade vi meningsenheter. En meningsenhet utgörs av viktiga delar i texten vilka kan 

vara både enstaka ord som meningar och korta stycken (Lundman & Hällgren Granehem 

2008:163). Meningsenheterna kondenserades sedan, vilket betyder att vi kortade ner texten 

för att göra materialet mer lätthanterligt. Dessa kodades sedan. Koderna jämfördes sedan för 

att sortera in dem i kategorier i förhållande till likheter (Lundman & Hällgren Granehem 

2008:163). I analysen av observationsprotokollen identifierades åtta kategorier med en 
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underkategori och vid intervjuerna identifierades tolv kategorier. Tre teman, ekonomiska 

maktresurser, kunskap och språkliga maktresurser samt legala maktresurser, identifierades 

sedan efter texterna som helhet utifrån vårt teorival av makt och empowerment. 

 

4:9 RELIABILITET 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig eller pålitlig studien är. Vid metoder som intervjuer och 

observationer är forskaren en del av datainsamlingen. Man kan då ställa sig frågan om samma 

resultat skulle komma fram om det var en annan forskare (Denscombe 2009:381). Då våra 

metoder utgjorts av intervjuer och observationer finns det en risk eller möjlighet att en annan 

forskare skulle få fram andra resultat. Våra informanters upplevelser kanske inte speglar en 

generell bild av hela yrkeskåren varför en annan informant kanske skulle lämna andra 

uppgifter. I studien har vi bland annat intervjuat två åklagare och två domare, även om dessa 

inte kan anses spegla hela yrkeskårerna har informanterna lämnat snarlik information, 

framförallt i grundläggande frågor om bland annat processen och kvinnornas upplevelser. I 

kommande avsnitt diskuterar vi mer djupgående kring hur vi har säkerställt trovärdigheten i 

studien vilket delvis kan kopplas till studiens reliabilitet. 

 

4:10 VALIDITET 

Validitet syftar till den trovärdighet studiens data har genom att säkerställa noggrannheten och 

precisionen i data. Data skall reflektera sanningen och verkligheten, kort och gott skall data 

och metoder vara ”riktiga” (Denscombe 2009:378, 425). För att reflektera över validiteten i 

vår studie skall vi följaktligen diskutera de olika datainsamlingsmetoderna vi använt utifrån 

begreppet validitet. 

 

När studien innehåller resultat från intervjuer är det av stor vikt att diskutera validiteten i 

intervjudata, men hur vet man om den intervjuade talar sanning? För att säkerställa validiteten 

i resultatet som kommer från intervjudata kan man jämföra resultatet med andra data från 

observationer och skriftliga källor, detta kallas triangulering. Observationer och skriftliga 

källor kan antingen styrka eller skapa en tveksamhet till data från intervjuer (Denscombe 

2009:265-266). För att kontrollera validiteten i vårt resultat från intervjuerna har vi 

kombinerat insamlingsmetoden med observationer och tidigare forskning, alltså använt oss 

utav triangulering. Denscombe (2009) menar även att intervjudata även kan kontrolleras med 

andra intervjuer (2009:266). Genom att intervjua yrkesprofessionella från olika 

yrkeskategorier samt intervjua två av samma yrkeskategorier har vi säkerställt validiteten i de 
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olika intervjuerna.  Denscombe (2009) menar även att validiteten i intervjudata skall 

kontrolleras genom att reflektera kring hur väl informanten faktiskt känner till ämnet (s.266). 

Informanterna skall vara specialister, experter eller mycket erfarna för att säkerställa en hög 

validitet (Denscombe 2009:267). De informanter vi intervjuat är alla mycket yrkeserfarna 

inom ämnet och har alla någon slags kontakt med de våldsutsatta kvinnorna. För att 

säkerställa validiteten i vår studie har vi ställt oss relativt kritiska till de data vi erhållit från 

intervjuerna. Detta på grund av att alla de intervjuade är yrkesverksamma och på ett eller 

annat sätt kopplade till rättsväsendet, alltså finns det risk för en viss partiskhet. Exempelvis 

kan en domare vid tingsrätten ha rättsväsendets intresse och rykte i åtanke, varav det inte är 

trovärdigt att denna skulle säga något negativt. Detta gör att data från våra observationer och 

tidigare forskning har blivit väsentliga. Vi har därför diskuterat validiteten även i vår 

sammanställning av tidigare forskning. Denscombe (2009) menar att man för att säkerställa 

validiteten skall ställa sig frågorna ”I vilket syfte skrevs dokumentet?”, ”Vem skrev 

dokumentet?”, ”Är det en förstahandsredogörelse?”, alltså är det något författaren själv 

bevittnat och ”När skrevs dokumentet?”, med andra ord om dokumentet skrevs i en viss social 

kontext och atmosfär (301-302). Vi har haft detta i åtanke vid sökning av tidigare forskning 

och alla dessa frågor har reflekterats över. Vi har säkerställt validiteten exempelvis genom att 

använda oss utav Brå-rapporter, vetenskaplig artiklar etc. 

 

4:11 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De etiska aspekterna har funnits med oss under hela studien och har varit av stor vikt för oss. 

Medlemmar i samhället har ett rättfärdigat krav mot den insyn i levnadsförhållanden som 

forskning leder till. Samhällsmedlemmarna skall inte utsättas för psykisk eller fysisk skada 

samt förödmjukelse eller kränkning. Forskaren måste ta hänsyn till de negativa konsekvenser 

som kan ske mot en individ. Forskaren är skyldig att göra ett etiskt övervägande innan 

forskningen påbörjas (Vetenskapsrådet 1990:5). Vi startade vår studie genom att göra ett 

etiskt övervägande samt fylla i en ansökningsblankett, vilken vi skickade till etiska kommittén 

på BTH. Det egna etiska övervägandet visade goda resultat, med andra ord framkom ingen 

etisk anledning till att inte utföra studien. Etiska kommittén ansåg att studien var väl 

igenomtänkt och nyttig för samhället, dock rekommenderade de inte att studien utfördes utav 

två studenter på vår nivå. Vi övervägde vår datainsamlingsmetod och ändrade 

forskningsfrågorna så att datainsamlingsmetoden inte på något sätt kunde påverka kvinnorna, 

utsatta för våld i en nära relation. Vi valde att avstå ifrån att använda enkäter och tog sedan 

återigen kontakt med etiska kommittén och klargjorde att endast domare, nämndemän och 



 

24 

 

åklagare skulle observeras och intervjuas, alltså inte de utsatta kvinnorna, varav de ansåg att 

studien var lämplig på vår akademiska nivå. 

Brottsofferrådet (2010:1) menar att kvinnorna utlämnar sig själva och sitt privatliv inför 

främmande människor och även åskådare till förhandlingen kan leda till en utsatthet (s. 46-

47). Vid observationerna kommer vi att sitta med som åhörare. Vi har reflekterat över 

huruvida vår delaktighet som åhörare kan påverka påfrestningen ytterligare. Dock har de mål 

vi observerat skett under öppna dörrar och två extra åhörare är något vi inte finner kunna 

påverka kvinnorna avsevärt mycket. Kvinnorna kommer inte observeras, utan endast domare, 

nämndemän och åklagare. 

 

Vetenskapsrådet (1990) har fyra etiska huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (s. 6). Informationskravet innebär att forskaren 

skall informera de deltagande i forskningen om forskningens syfte, deras uppgift i projektet, 

att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst har rätt att avbryta deras medverkan 

(Vetenskapsrådet 1990:7). Inför observationerna har vi informerat personal i receptionen samt 

domarna om studien och dess syfte samt utförande. Anledningen till att vi valt att informera i 

förväg och därmed utföra en känd observation är för att vi önskar undkomma etiska dilemman 

(jfr Patel & Davidson 2003:97). Information om observationerna gällande, plats och tid skall 

inte utskrivas i studien för att skydda aktörernas identitet. 

 

Vid intervjuerna med informanterna meddelas forskningens syfte, deras del i forskningen och 

att de som informanter är konfidentiella. Inga namn eller annan personlig information 

kommer att nämnas och även informanternas arbetsplats och ort kommer att vara 

konfidentiellt. I resultatet, analysen samt i diskussionen har vi valt att använda begreppet 

”han” om alla informanter detta för att säkra informanternas konfidentialitet. Vetenskapsrådet 

skriver följaktningsvis om samtyckeskravet, vilket innebär att de berörda i studien själva skall 

bestämma om de vill medverka i forskningen. De medverkande har även rätt till att när som 

helst avbryta sitt medverkande (Vetenskapsrådet 1990:9-10). Vid observationerna har de 

berörda i förtid blivit informerade och ingen protest mot observationerna har framförts. 

Informanterna vid intervjuerna har lämnat sitt samtycke inledningsvis vid intervjuerna och 

ingen av dem har valt att avbryta sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (1990) att uppgifter om de deltagande 

skall ges så stor konfidentialitet som möjligt och att obehöriga inte skall kunna ta del av de 
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deltagandes personuppgifter (s. 12). För att vår forskning skall utföras etiskt korrekt har vi 

valt att inte ta del av några personuppgifter. De deltagande vid observationerna har vi ej namn 

på, förutom ordföranden. De är i studien benämnda som nämndeman eller åklagare. Vi har 

även valt att inte skriva i vilken tingsrätt observationerna är utförda för att säkerställa att de 

deltagande i observationerna är konfidentiella. Vid intervjuerna har vi tagit del av namn men 

ingen annan personlig information. Namnen såväl som platserna för intervjuerna är 

konfidentiella. 

 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (1990) att allt insamlat material gällande 

enskilda endast får nyttjas av oss i vår studie. Materialet får inte användas i andra icke-

vetenskapliga syften (s. 14). Materialet vi erhåller genom intervjuer och observationer 

kommer endast att användas i syfte att genomföra denna studie. Ingen förutom vi kommer att 

ta del av de transkriberingar och rapporter som datainsamlingsmetoderna ger oss. 

 

5 RESULTAT 

I följande kapitel kommer vi att göra en presentation av de data vi erhållit från de 

observationer och intervjuer vi utfört. Kapitlet är uppbyggt utefter de domäner vi delat in 

texten i vid presentationen av observationerna samt de kategorier vi delat in texten i vid 

presentationen av intervjuerna för att bearbeta vår data. 

 

5:1 OBSERVATIONERNA 

Vi har observerat två förhandlingar i tingsrätt. Aktörerna i tingsrätten består av en domare 

som är utbildad jurist samt tre nämndemän som är lekmän, de har alltså ingen juridisk 

utbildning och är politisk valda, utsedda av kommunfullmäktige (Sveriges domstolar s. 18). 

 

MILJÖ I RÄTTSSALEN 

När man kom in i tingshuset fanns ett hörn som var avgränsat från entrén med hjälp av 

flyttbara fondväggar. På väggen stod det ”Målsägande” på en vit skylt med svart text. 

Området var därmed avskilt från den tilltalade. Bakom dessa väggar fanns det en soffa med 

ett bord med en duk på. Detta område verkade skapat till målsäganden för att lugna och vara 

inbjudande. 
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I rättssalen satt domare och nämndemän en trappa upp. De hade en högre position både 

fysiskt och psykiskt vilket avgränsade dem gentemot parterna. Detta tydliggjorde 

maktordningen i salen. 

Rättsalen var gammal och det var dunkelt, med mörk träpanel på väggarna, mörkröda tunga 

gardinkappor och bakom domaren och nämndemännen hängde tavlor som kunde upplevas 

skräckinjagande. 

 

DE YRKESPROFESSIONELLAS INTRESSE FÖR KVINNAN 

Vid båda observationstillfällena betedde sig nämndemännen på ett relativt likartat sätt. De satt 

avslappnat bakåtlutade i stolarna, de verkade ganska avtrubbade på det som hände. Vissa 

verkade mer intresserade än andra. Nämndemännen visade ointresse genom att exempelvis 

lägga sin koncentration på att inspektera sina naglar eller satt och halvslumrade under 

förhöret. 

 

En nämndeman vid det första observationstillfället satt vid början av förhöret med 

målsägande framåtlutade och verkade intresserad av vad målsägande hade att säga. Vid 

förhöret med mannen satt samma nämndeman tillbakalutad med armarna i kors och vid något 

tillfälle såg det ut som att hon himlade med ögonen. 

Vid första observationstillfället tittade alla nämndemän och domaren mer på åklagaren och 

advokaten mer än på målsägande och den tilltalade. 

De kvinnliga nämndemännen vid båda observationstillfällena verkade generellt mer 

intresserade av det målsägandena berättade i förhören än de manliga nämndemännen. Dock 

var dessa nämndemän även intresserade av sina naglar eller satt och lekte med en hårtes.  Vi 

uppmärksammade dock ett ointresse hos dessa nämndemän då de visade mer intresse för sina 

naglar eller sitt hår. 

 

SPRÅKBRUK I RÄTTSSALEN 

Vid första observationstillfället lät åklagaren mild i rösten då han höll förhör med 

målsägande. Åklagaren bytte tonläge då han förhörde den tilltalade. Vid förhöret med den 

tilltalade blev han lite strängare i rösten. Under hela förhandlingen satt åklagaren bredvid 

målsägande och han lutade sig mot henne när han pratade med henne. 

Vid det andra observationstillfället lät åklagaren inledningsvis mild i rösten. När målsägande 

inte sa ”rätt saker” visade åklagaren lite irritation vid förhöret. Mot slutet av förhöret satt 
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åklagaren inte längre vinklad mot kvinnan. Åklagaren hade även en kort och något irriterad 

ton mot målsägande. 

 

Vid första observationstillfället var domaren tydlig i det han sa. Domaren hejdade även 

åklagaren vid ett tillfälle då åklagaren ställde en lång fråga med mycket information för att 

tolken skulle hinna med i översättningen till parterna. 

Under båda observationstillfällena användes ett språk som parterna kan antas ha förstått. 

Dock vid uppläsandet av stämningsansökan samt slutpläderingarna var språket mer formellt 

och svårförståeligt. Detta gällde även vid uppläsandet av domslutet vid det första 

observationstillfället. 

 

STÖD UNDER FÖRHANDLINGEN 

Den våldsutsatta kvinnan fick möjlighet att träffa en representant från Brottsofferjouren. 

Kvinnan fick stöd före förhandlingen i form av information om hur förhandlingen skall gå till 

men även under eventuella pauser då stödpersonen kunde ta med kvinna ner, visa var 

toaletten fanns etc. 

Vid ingen av de observationer vi gjorde hade kvinnan ett målsägandebiträde. Vid 

observationstillfällena satt en stödperson från Brottsofferjouren längst bak i salen under 

förhandlingarna. 

 

5:2 INTERVJUER MED DOMARE, ÅKLAGARE OCH BROTTSOFFERSTÖDJARE 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi genomfört fem intervjuer, två åklagare vid 

tingsrätt, två domare vid tingsrätt samt en brottsofferstödjare. Resultatet består således från 

dessa intervjuer som transkriberats. Alla informanter benämns i texten som ”han” för att 

undvika etiska dilemman. 

 

MAKTORDNINGEN I RÄTTEN 

Det finns de offer som har makt under förhandlingen, till exempel de som blivit utsatta för 

brott i kraft av sitt ämbete. Kvinnor utsatta för våld i en nära relation har dock ingen makt 

under rättegången (Domare 1). Förutom detta ser inte domaren någon maktordning, dock 

diskuterar han ett tag efteråt om att ordföranden har en viss makt i och med att ordförande 

bestämmer proceduren, hur länge personer får tala, när rätten skall ta paus o.s.v. (Domare 1). 

En annan domare berättar att maktordningen styrks i att ordföranden bestämmer vad som 
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skall hända och när. Utöver detta kan maktordningen yttra sig i rättssalens miljö, exempelvis i 

att ordföranden och nämndemännen sitter en trappa upp (Domare 2). 

En åklagare berättar gällande maktordningen: 

 

”Ja det är ju naturligtvis ordföranden som leder förhandlingen, som bestämmer i rättssalen, 

bestämmer vem som får komma in och vem som ska gå ut om det är någon som inte sköter sig och 

när man ska ta paus och vem man ska höra och så. Men sen är det ju åklagaren som styr processen 

så tillvida att det är ju min bevisning, majoriteten av bevisningen i alla fall som är åberopad som är 

den som åklagaren har åberopat. Då är det ju jag som ska lägga fram den på ett bra sätt så att alla 

förstår” (Åklagare 2). 

 

SPRÅK SOM KVINNORNA FÖRSTÅR 

En domare och en åklagare menar att det används ett så vanligt språk som möjligt i rättssalen. 

Båda åklagarna menar att det är deras, domarens och målsägandebiträdets uppgift att de 

våldsutsatta kvinnorna förstår vad som sägs i rättssalen (Åklagare 1, Åklagare 2). Domaren 

menar att situationen i rättssalen är väldigt dramatisk och därför skall ett vanligt språk 

användas (Domare 2). 

En annan åklagare menar däremot att ”det är ju många juridiska termer som kanske är över 

huvudet på dem som är inblandade och som berörs”. Han berättar vidare att det vid förhöret 

används ett språkbruk som målsägande och den tilltalade använder. Åklagaren anpassar sig 

till de berörda parternas språkbruk (Åklagare 2). 

 

TROVÄRDIGHET 

Det finns inte något specifikt som skulle säga att de våldsutsatta kvinnorna inte är trovärdiga 

utan detta gäller mer generellt både målsägande och den tilltalade (Åklagare 1). En åklagare 

berättar att: 

 

”det är nog ingen skillnad på om det är en kvinna eller man som hörs eller om det är målsägande 

eller tilltalad som hörs utan det är ju ur trovärdighetssynpunkt en fördel att berättelsen är 

någorlunda konsekvent genom både polisförhör och inför rätten” (Åklagare 1). 

 

Åklagaren berättar vidare att det bästa sättet för att bli betrodd är att hålla sig till sanningen 

och att inte försöka spä på eller förminska händelsen. Även om man som målsägande lämnar 

en bra berättelse så kan den tilltalade också lämna en bra berättelse och då är det stödjande 

bevis som i slutändan kan vara avgörande för att finna åtalet styrkt (Åklagare 1). En domare 

berättar att kvinnorna skall ge en sammanhängande berättelse som inte är överdriven samt att 

kvinnorna inte heller skall visa tveksamhet eller ändra några uppgifter för att klassas som 
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trovärdig. Om kvinnorna inte har några synliga sår på kroppen finns det en risk att de 

överdriver våldet och tillför ytterligare några slag i berättelsen för att bli trodda (Domare 1). 

Domaren berättar att han skall se till att kvinnorna känner sig lyssnade på genom att se till att 

de får berätta under förhållanden där ingen ”skrattar eller stimmar”. De våldsutsatta kvinnorna 

skall få berätta fritt under lugna förhållanden (Domare 1). 

En åklagare berättar att det inte finns något direkt som målsäganden inte får göra för att bli 

klassad som otillförlitlig. Gråt är exempelvis väldigt vanligt och inget märkvärdigt i 

relationsbrottsmål. Han berättar dock att: 

 

”Det som är mindre lyckat i en rättegång det är kanske om kvinnan blir väldigt aggressiv och 

skriker och visar mycket humör. Där har jag ju påstått att grov kvinnofridskränkning av en 

nedtryckt kvinna som inte har haft möjlighet att vara sin egen person och helt plötsligt så har hon 

ett jäkla humör där i rättssalen, det går inte riktigt ihop med den bilden som man kanske vill spegla 

då när det gäller grov kvinnofridskränkning, att man är förtryckt och får stå tillbaka” (Åklagare 2).  

 

TILLIT 

En åklagare anser att hans roll är att vara objektiv i processen och att tillit därför kan bli svårt 

att skapa. Han berättar dock att i: 

 

”vissa kontakter där kvinnan berättar om många olika saker men när man till slut kanske bara 

åtalar för en händelse kanske kan stuka tilliten för att man kan uppfatta att man inte tror på henne 

fullt ut i och med att man inte åtalar för alla händelser” (Åklagare 1). 

 

En domare berättar att han och nämndemännen undviker att visa partiskhet för att de 

våldsutsatta kvinnorna skall känna tillit. Domaren berättar att de varken med ord eller 

ansiktsuttryck visar att de står mer på någon utav parternas sida. Tillit ingivs även i att båda 

parter får berätta sin historia och att denna lyssnas till på samma sätt (Domare 1). En annan 

domare berättar att det är en utgångspunkt i rättssalen att kvinnorna skall känna tillit samt att 

de skall bli bemötta med respekt och bli vettigt behandlade (Domare 2). 

En åklagare tror att kontakten han har med kvinnorna skapar viss tillit. Kvinnorna har efter 

förhandlingen sagt till honom att det kändes skönt att han var engagerad, presenterade sig och 

att de känt att de kunnat lita på honom. Åklagaren berättar vidare 

 

”Dem hänger ju inte på mig fysiskt men jag känner ändå att dem ja dem lämnar ut mycket av sig 

själva och det tror jag inte att man inte kan göra om man inte känner någon form av tillit” 

(Åklagare 2). 
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Åklagaren berättar även att som åklagare vill man få fram bra uppgifter från de våldsutsatta 

kvinnorna och även om man är intresserad av det rent juridiska så måste man även visa 

empati och finnas där för kvinnorna för att få fram dessa uppgifter (Åklagare 2). 

 

VÅLDSUTSATTA KVINNORS RÄTT ATT KÄNNA SIG BEKVÄM OCH SÄKER 

En domare menar att de våldsutsatta kvinnorna skall bli förberedda på vad som skall hända i 

förhandlingen. Kvinnorna skall informeras om att den tilltalade kan gå ut under förhöret, att 

man kan ta en paus och dricka vatten. Kvinnorna måste även förberedas på att de kan få 

”oschyssta frågor” (Domare 1). En annan domare berättar även att för att de våldsutsatta 

kvinnorna skall känna sig säkra och bekväma brukar rätten använda sig utav medhörning då 

mannen går ut ur rummet och lyssnar till förhöret i ett separat rum. Kvinnorna kan känna 

obehag över att berätta inför gärningsmannen samt att de känner mer trygghet om mannen 

inte befinner sig i rummet (Domare 2). 

En åklagare anser att det är allas ansvar att de våldsutsatta kvinnorna känner sig bekväma och 

säkra. Han berättar även att: 

 

”målsägandebiträdet har ju en extra roll där att se till att kanske skjuta över en näsduk se till att 

hon har vatten, begära en paus om målsägande helt faller ihop och behöver lite lugn och ro en 

stund innan man kan fortsätta berätta” (Åklagare 2). 

 

Åklagaren berättar även att i de allvarligaste fallen sitter mannen häktad till rättegångsdagen 

och vid dessa fall går det relativt snabbt från det att polisanmälan är gjord, mannen blir häktad 

och rättegången sker inom en månad (Åklagare 2). Dock kan det i de fall mannen inte sitter 

häktad ta väldigt lång tid innan det blir rättegång, flera månader till ett halvår och i värsta fall 

ännu längre. Detta kan vara väldigt jobbigt för kvinnorna då det kan ha varit flera 

misshandelstillfällen och hot men att detta ändå inte räcker för att nå upp till en nivå om 

häktning (Åklagare 2). 

 

EMOTIONELLA ERFARENHETER 

De våldsutsatta kvinnorna får återuppleva våldet i och med förhandlingen (Åklagare 1). 

 

”Det är klart att det har en emotionell påverkan beroende på hur de har bearbetat det innan /…/ Jag 

tror att de flesta blir berörda av att behöva dryfta det igen och berätta” (Åklagare 1). 
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En domare finner det svårt att svara för våldsutsatta kvinnors emotionella erfarenheter. Han 

har dock erfarenhet av att rättegången kan fungera som ett sätt för kvinnorna att bearbeta vad 

de genomgått. Domaren menar att genom att kvinnorna berättar vad de blivit utsatta för, inför 

gärningsmannen kan de uppleva en stärkande känsla. Rättegången kan bli ett sätt för 

kvinnorna att bearbeta och för att kunna lämna misshandeln bakom sig (Domare 1). 

En annan domare berättar att kvinnorna känner sig stressade och nervösa vid mötet med 

rättsväsendet samt att förhandlingen kan kännas obehaglig (Domare 2). Brottsofferstödjaren 

berättar att det för det mesta är väldigt mycket känslor som spelar in. De våldsutsatta 

kvinnorna kan vara rädda och ledsna både före, under och efter förhandlingen. Han berättar: 

 

”man kan få ta hand om dem efter också. De kan vara ledsna och rädda och rädda för efterföljande 

vad som kan hända när de kommer hem” (Brottsofferstödjaren). 

 

En åklagare berättar att det inte sällan är så att de våldsutsatta kvinnorna fortsätter att leva 

tillsammans med mannen och att hans frågor då kan kännas påfrestande: 

 

”’men du har ju sagt så här till polisen varför förminskar du nu, varför förmildrar du, varför har du 

en annan historia nu’, så då kan hon ju få sådana känslor, att hon blir arg på hela processen, hon 

vill inte vara där, hon gillar inte mina frågor, hon tycker det är jobbigt att bli påmind om vad hon 

har sagt. Men sen kan det ju också vara så att det känns skönt att få berätta, att bli lyssnad på, alla 

andra är ju knäpptysta när hon pratar, det kanske är första gången någonsin som hon får prata till 

punkt när han sitter och lyssnar. Hon kanske inte har blivit lyssnad på tidigare utan bara har fått 

foga sig. Och det kan ju vara hela spannet där emellan. Positivt och negativt och sen kan det ju 

komma upp känslor av saknad av den relationen de hade om det är slut och hur det har börjat och 

så slutar man i en rättssal, kan jag tänka att det är jobbigt, säkert jättejobbigt” (Åklagare 2). 

 

KÄNSLOMÄSSIGA REAKTIONER I RÄTTSSALEN 

En åklagare berättar att om de våldsutsatta kvinnorna exempelvis börjar gråta under 

förhandlingen brukar man ta en paus så att de får samla sig (Åklagare 1). Kvinnorna tillåts att 

gråta om de behöver, de får ett glas vatten och några minuter för att lugna sig. Kvinnorna 

brukar oftast hämta sig och kunna berätta vidare. Vid en känslomässig reaktion från andra 

sidan, alltså mannen, brukar det vara mer ilska. Då blir denne tillsagd (Domare 1). För att 

förebygga känslomässiga reaktioner brukar rätten använda sig utav medhörning vilket betyder 

att mannen får lämna rättssalen under de våldsutsatta kvinnornas förhör (Domare 1, Åklagare 

1). Alla informanter berättar att man vanligtvis tar en paus om kvinnorna börjar gråta. 

En annan åklagare berättar att om de våldsutsatta kvinnorna sitter och gråter ”oftast så är man 

ju tyst en liten stund för att se om det ebbar ut om det är bara lite”. Han berättar vidare att lite 
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gråt måste få finnas men att om det är ett ”hysteriskt hulkande” tar man en paus så att de får 

en stund att samla sig (Åklagare 2). 

 

VÅLDSUTSATTA KVINNORS MISSNÖJE MED RÄTTSVÄSENDET 

En åklagare tror att de våldsutsatta kvinnors missnöje med rättsväsendet kan bero på att de 

inte fått rätt fullt ut. Han berättar: 

 

”det finns många gånger ingen anledning att misstro en kvinna som berättar om ett eller flera 

skeenden. Men problemet är då för att man ska väcka åtal så skall det finnas tillräckliga skäl och är 

det då en person som berättar om händelser som ligger ganska långt tillbaka i tiden där det saknas 

vittnesbevisning, kanske saknas läkarbesök och den tilltalade förnekar händelsen där är man ju i ett 

läge där det inte går styrka brott” (Åklagare 1). 

 

Åklagaren berättar även att han i de fall åtalet läggs ner brukar säga till kvinnorna ”att jag 

misstror inte att det du säger är sant men jag kan inte bevisa det i domstolen” (Åklagare 1). 

En domare tror att kvinnors missnöje delvis kan vara rotat i att processen tar lång tid samt att 

polisanmälan inte alltid leder till åtal. Han tror även att våldsutsatta kvinnors missnöje under 

själva förhandlingen kan bero på att de inte blir trodda, att ”andra sidan ställer dumma 

frågor”, att ordföranden verkar ointresserad och exempelvis sitter och tittar ut genom fönstret, 

att kvinnorna känner att det är jobbigt att berätta om sig själva och att de blir ifrågasatta 

(Domare 1). Domaren berättar att ”en rättegång är ju påfrestande för alla så jag kan förstå 

att folk är missnöjda” (Domare 1). 

Brottsofferstödjaren tror inte att det är så många våldsutsatta kvinnor som är missnöjda med 

rättssystemet. Han tror att detta i så fall härrör till domslutet. Han har upplevt att kvinnorna är 

väldigt tacksamma för den hjälp de fått från bland annat BOJ i samband med förhandlingen 

(Brottsofferstödjaren). 

En annan domare berättar att tidsaspekten kan ha en stor betydelse för kvinnornas missnöje 

med rättssystemet. Missnöjet kan även bestå i att processen är obehaglig och att den andra 

sidan ifrågasätter kvinnorna. Han menar även att ett ogillat åtal på grund av bevisningskrav 

kan leda till missnöje hos kvinnorna. De upplever då att de inte blev trodda (Domare 2). En 

åklagare berättar: 

 

”Alltså det är ju jättejobbigt att gå igenom en sådan process. Man kan få oschyssta frågor, man kan 

klart uppleva att man inte blir lyssnad på och att man inte får tala riktigt till punkt, att det man 

velat berätta som är viktigt för en själv det är det kanske inte åtalat för så då är man kanske 

intresserad av det, det kanske blir en ogillande dom, den som var tilltalad frikänns, då har man 
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utsatts för den här ytterligare traumatiska upplevelse som inte har lett någonstans, kanske har lett 

någonstans men inte till en fällande dom i alla fall” (Åklagare 2). 

 

KONTAKTEN MED KVINNORNA 

Båda åklagarna berättar att kontakten med de våldsutsatta kvinnorna i regel tas runt en kvart 

innan förhandlingen börjar (Åklagare 1, Åklagare 2). En åklagare berättade dock att kontakten 

med kvinnorna ibland tas redan under förundersökningen (Åklagare 1). 

En representant från Brottsofferjouren beskriver sin kontakt med kvinnorna som väldigt bra. 

Han berättar att denne brukar möta kvinnorna vid entrén, hälsa dem välkomna, presentera sig 

själv och sedan informera lite om hur det ser ut i rättssalen, vilka som sitter där samt svara på 

olika frågor gällande förhandlingen som kvinnorna kan ha. Brottsofferstödjaren berättar även 

att många av de våldsutsatta kvinnorna är rädda och ledsna när de kommer till rätten och att 

det då är viktigt att prata med dem och förklara det de undrar över . Han berättar att: 

 

”man måste vara lyhörd och lyssna på dem och inte vara nonchalant utan man får ju visa 

medkänsla” (Brottsofferstödjaren). 

 

STÖD UNDER RÄTTSPROCESSEN 

En domare berättar att de våldsutsatta kvinnorna ytterst sällan har med sig en anhörig, till 

exempel föräldrar till rättegången. I enstaka fall har kvinnorna med sig en syster, annars 

består stödet i ett målsägandebiträde (Domare 1). En annan domare berättar att det är relativt 

vanligt att kvinnorna har en stödperson under rättegången, i form av en advokat eller 

målsägandebiträde, detta är väldigt vanligt om våldet är av allvarlig art (Domare 2). En 

åklagare berättar att de våldsutsatta kvinnorna nästan alltid har ett målsägandebiträde som 

stöd under rättegångsdagen. Målsägandebiträdet skall försöka se till att kvinnorna känner sig 

omhändertagna samt se till deras juridiska intressen i exempelvis fråga om skadestånd 

(Åklagare 2). 

 

SOCIALARBETARENS ROLL UNDER RÄTTSPROCESSEN 

När det handlar om socialarbetares roll i relation till våldsutsatta kvinnor och den rättsliga 

processen berättar en domare att: 

 

”Jag vet inte riktigt om man ska blanda in socialtjänsten i detta skede. Många kvinnor får ju hjälp 

via kvinnojouren eller brottsofferjouren och då får man råd och stöd och man kan även få hjälp 

med en stödperson vid rättegången” (Domare 1). 
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En annan domare berättar att: 

 

”Socionomer då med den utbildningen och bakgrunden som har fått lite extra utbildning kanske i 

hur domstolen fungerar då är de klart att de skulle kunna bidra och förklara. Nu finns det ju ingen 

sådan given koppling idag för socialen har ju egentligen ingen uppgift i samband med brottsmålen 

men skulle de kunna bidra på något sätt visst det hade ju varit värdefullt” (Domare 2). 

 

Domaren berättar även att: 

 

”Jag är positiv till tanken att någon form av stödperson hos soc. utses som ett alternativ till ett 

målsägandebiträde. Ofta utses målsägandebiträde men kvinnorna är inte alltid i behov av en jurist 

utan mer en medkännande medmänniska med kunskaper om rättsprocessen. Kostnaderna för 

målsägandebiträden ökar enormt varje år och kanske skulle man kunna slussa över lite av dessa 

pengar till kommunerna, förutsatt att kommunerna fick ett precist och lagfäst ansvar i saken  /…/ 

Åklagaren har ju redan idag en relativt omfattande skyldighet att biträda en målsäganden, i vart 

fall om det gäller enklare skadestånd. Enligt min uppfattning är det ofta inte behov av en jurist 

utan mer av en stödperson. En sådan måste då utses direkt efter polisanmälan och lämpligen av 

förundersökningsledaren alltså polis eller åklagare och inte nödvändigtvis av domstol” (Domare 

2). 

 

Åklagaren berättar att det bästa är om kvinnorna är så lite påverkade som möjligt innan de 

lämnat uppgifter till polisen. I vissa fall tar det väldigt lång tid från det att polisanmälan gjorts 

till det att förhandlingen hålls. Under denna tid ser han inga problem med att kvinnorna får 

stöd och hjälp: 

 

”det kanske istället peppar henne att inte falla tillbaka till honom för det är ju ofta det som händer 

att kvinnan går tillbaka till mannen och när rättegången väl är då är dem ju ihop igen och då är det 

ju så himla puttinuttit. Det händer ju att vi sitter där och pratar om världens misshandelstillfälle 

och så går de därifrån hand i hand. Då känner man ju, i början kändes det lite hopplöst alltså, här 

försöker man göra ett jobb för att hon ska få det bättre och så följer hon ändå med honom igen. 

Men man måste ju ändå förstå hur komplext den här situationen är och att hon kan falla tillbaka 

och har man då inget nätverk och inget stöd så är det ju så lätt att man halkar dit där igen” 

(Åklagare 2). 

 

Åklagaren tror att de våldsutsatta kvinnorna har ett behov av att prata om det som har hänt 

även under förhandlingen. Då skulle det vara lämpligt om en socialsekreterare satt med under 

förhandlingen och lyssnade, som sedan kunde prata med kvinnorna efteråt för att låta dem få 

bolla sina tankar och känslor. Han berättar: 

 

”efteråt när alla vi andra jurister släpper taget, det är ett stort tomrum ett stort hål bara. Man packar 

ihop sin väska och går hem bara och där står hon och har lämnat ut hela sitt liv och väntar på 

domen” (Åklagare 2). 
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6 ANALYS 

I följande kapitel kommer vi att analysera de data vi presenterat i kapitlet gällande studiens 

resultat. Resultatet kommer att analyseras, som vi tidigare nämnt, med hjälp utav en 

innehållsanalys. I studiens analys kommer vi att applicera de teoretiska begreppen makt och 

empowerment som vi redogjort för i teorikapitlet. Som vi tidigare redogjort för i vårt 

teorikapitel utgår vi från Karlssons och Börjessons (2011) indelning av maktbegreppet i 

”maktresurser” vilka är ekonomiska maktresurser, kunskap och språkliga maktresurser samt 

legala maktresurser (s. 63-67). Teorierna om makt och empowerment samt definitionen av 

maktresurserna kommer att användas till att appliceras på studiens resultat samt tidigare 

forskning. 

 

6:1 RÄTTSVÄSENDETS MAKTRESURSER 

EKONOMISKA MAKTRESURSER 

Med ekonomiska maktresurser menar Karlsson och Börjesson (2011) kort och gott de 

ekonomiska resurser myndigheten kan bidra med för en enskild individ (s. 63). Vi menar att 

ekonomiska maktresurser inte enbart utgörs av ekonomiska insatser utan även andra slags 

insatser samt den tid en myndighet lägger på ett enskilt ärende. De professionella som träffar 

kvinnorna uppbär lön för den tiden de spenderar med kvinnorna samt den tid de lägger på 

förberedelser inför ärendena, vilket även det då blir en ekonomisk maktresurs. 

 

Åklagarens uppgift är att juridiskt finnas där för de våldsutsatta kvinnorna under 

rättegångsdagen, alltså inte innan eller efter. Kontakten med kvinnorna tas i regel omkring en 

kvart innan förhandlingen börjar och efter att förhandlingen är avslutad träffar åklagaren inte 

kvinnorna igen eller har någon annan kontakt med dem (Åklagare 1, Åklagare 2). Många 

brottsoffer i Lindgrens (2004) studie upplevde att åklagaren inte tog kontakt med dem (s. 

266). Brottsoffrena ansåg även att de inte hade möjlighet att prata med åklagaren innan 

förhandlingen (Lindgren 2004:266). Att åklagare tar kontakt med de våldsutsatta kvinnorna 

endast en kvart innan rättsförhandlingen kan delvis förstås utifrån de ekonomiska 

maktresurser organisationen har. Vid begränsade ekonomiska resurser i en organisation kan 

exempelvis en åklagare inte spendera en längre tid på ett enskilt ärende. Vid våra 

observationer uppmärksammade vi att åklagaren tog kontakt med kvinnan strax före 

förhandlingen började. Diesen och Diesen (2009) menar att kommunikationen med åklagaren 

påverkar kvinnorna, kommunikationen är ofta bristfällig och detta kan leda till frustration hos 
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dessa kvinnor (s. 287).  Brottsoffer menar alltså att kontakten med åklagaren är bristfällig och 

vi menar att detta kan leda till att kvinnor utsatta för våld i en nära relation sätts i en 

underordnad maktposition. Vi menar att kontakten blir bristfällig då de professionella 

aktörerna som är inblandade endast har en viss tid för varje ärende, detta på grund av 

myndighetens ekonomiska resurser. Om åklagare spenderar mer tid med dessa kvinnor innan 

rättsförhandlingen kan åklagare utifrån ett empowermentperspektiv bidra till att stärka och 

stötta kvinnorna ytterligare (jfr Payne 2008:416-417 & Karlsson och Börjesson 2011:69-71, 

73, 77). 

 

KUNSKAP OCH SPRÅKLIGA MAKTRESURSER 

Karlsson och Börjesson (2011) menar att kunskap är en maktresurs. Resursen bidrar till att 

man har kunskap om de bästa alternativ eller strategier som finns att välja mellan. Kunskapen 

kan även innefatta språkliga kunskaper, exempelvis vid ett fackligt språk med brukaren kan 

makt utövas. Det skall användas ett språk som brukaren förstår (Karlsson och Börjesson 

2011:64-65). 

 

De våldsutsatta kvinnorna skall med hjälp av de yrkesprofessionellas kunskap förberedas på 

vad som skall ske under förhandlingen. De skall informeras om att dem exempelvis kan ta en 

paus, dricka vatten samt att den tilltalade kan gå ut under förhöret. Kvinnorna skall även 

förberedas på att de kan få oschyssta frågor under förhöret (Domare 1). Granströms (2004) 

studie visar att frågor om varför våldsutsatta kvinnor inte lämnat mannen, om kvinnorna har 

provocerat fram våldet och varför de befann sig på en specifik plats etc. gör att kvinnorna 

upplever att de yrkesverksamma i rätten har en föreställning om att de har varit delaktig i 

våldet (s. 11). Bells et al. (2011) studie visar i likhet med Granström (2004) att kvinnorna 

kunde uppleva att de anklagades för att de varit delaktiga eller skuldbelades för våldet dock 

berodde detta på att våldet inte togs på allvar i rätten (s. 78). Det är alltså viktigt att kvinnorna 

blir förberedda på vad som kommer att ske, exempelvis dessa oschyssta frågor. Utifrån ett 

empowermentperspektiv kan de våldsutsatta kvinnorna stärkas genom att en erfaren person 

förbereder dem på vad som skall ske. Detta kan då ge kvinnorna möjlighet till exempelvis ett 

bättre deltagande under rättsförhandlingen, vilket bidrar till att kvinnorna själva tar kontroll 

och påverkar domslutet (jfr Payne 2008:417). Det är även viktigt att våldsutsatta kvinnor 

erhåller kunskap om deras möjligheter, exempelvis möjligheten till att ta en paus. Dessa 

kunskaper kan ge kvinnorna makt under förhandlingen då de vet vilka alternativ som finns att 

använda (jfr Karlsson och Börjesson 2011:64-65). 
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Vid våra observationstillfällen har Brottsofferjouren under rättegångsdagen funnits till för att 

hjälpa de våldsutsatta kvinnorna med praktiska uppgifter som exempelvis ge dem information 

om hur förhandlingen skall gå till samt mer informella uppgifter så som att möta kvinnorna i 

dörren, hälsa dem välkomna, visa var toaletten finns etc. För att poängtera gäller detta endast 

under rättegångsdagen (Brottsofferstödjaren). Brottsofferstödjaren berättar att han brukar 

informera de våldsutsatta kvinnorna delvis om hur det ser ut i rättssalen men även svara på 

frågor om själva förhandlingen som kvinnorna kan tänkas ha (Brottsofferstödjaren).  

Lindgrens (2004) studie visar att brottsoffer har saknat information om hur förhandlingen går 

till men även om möjligheten för målsägande att vänta i ett annat rum än den tilltalade (s. 266, 

301). Överlag har informanterna menat att kvinnorna får god information innan förhandlingen 

börjar. Brås rapport (2010:01) visar att kvinnorna hade en känsla av att själva få ta ansvar för 

rättsprocessen och att de saknar kunskap kring de olika alternativ och beslut de förväntas fatta 

samt dess konsekvenser (s. 45). När det kommer till våldsutsatta kvinnors upplevelse av den 

information de fått om hur rättsprocessen men främst förhandlingen går till är resultatet från 

vår studie och resultatet från tidigare forskning alltså delat. Karlsson och Börjesson (2011) 

menar att yrkesprofessionella har kunskap om alternativ och strategier som finns att utnyttja 

eller använda sig av vilket brukaren inte kan antas ha (s. 64-65). Detta betyder alltså att de 

våldsutsatta kvinnorna hamnar i en underordnad maktsituation om de inte delges information 

och kunskap om deras möjligheter. 

 

Som vi tidigare nämnt är även språkliga kunskaper en maktresurs. Båda åklagarna berättar att 

alla myndighetspersoner i rättsalen har som skyldighet att språkligt se till att de våldsutsatta 

kvinnorna förstår vad som sker (Åklagare 1, Åklagare 2). En åklagare menar att han anpassar 

sig efter parternas språkbruk (Åklagare 2). Överlag upplever alla informanter att kvinnorna 

förstår vad som sker under förhandlingen, förutom vissa juridiska termer. Under 

observationstillfällena hade åklagaren olika språkbruk. Under ett observationstillfälle hade 

åklagaren ett milt språk gentemot målsäganden samt använde ett språk som parterna kan antas 

förstå. Dock användes ett mer fackligt och juridiskt språk vid uppläsandet av 

stämningsansökan, slutpläderingen och uppläsandet av domslutet. Brås rapport (2010:01) 

visar att det i förhandlingen används ett språk som känns främmande för de våldsutsatta 

kvinnorna, vilket eventuellt leder till en maktobalans (s. 46-47). Vår studie och tidigare 

forskning visar alltså ett delat resultat gällande kvinnornas upplevelse av att förstå det 

språkbruk som används i rättssalen. De våldsutsatta kvinnorna har enligt resultatet från 

studiens observationer och intervjuer en viss språklig makt då det är de professionellas 
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skyldighet att se till att kvinnorna förstår vad som sägs i rättssalen. Kvinnorna har en så kallad 

brukarmakt, i rättssalen yttrar sig brukarmakten genom att de yrkesprofessionella har en 

skyldighet att använda ett språk som kvinnorna förstår (jfr Karlsson och Börjesson 2011:64-

65). Detta innebär alltså att kvinnorna kan hamna i en underordnad maktposition då makt 

utövas vid användandet av ett mer fackligt och juridiskt språk som resulterar i att kvinnorna 

inte förstår vad som sägs och menas. 

 

LEGALA MAKTRESURSER 

Karlsson och Börjesson (2011) menar att det legala mandatet fungerar som en maktresurs. 

Maktresursen delas in i två olika resurser, legala rättigheter och legala skyldigheter (Karlsson 

och Börjesson 2011:66). 

 

RÄTTIGHETER 

De våldsutsatta kvinnorna har sällan med sig ett eget stöd i form av anhöriga utan stödet 

består av ett målsägandebiträde (Domare 1). Kvinnorna har rätt till detta stöd men i vissa fall 

erhåller de våldsutsatta kvinnorna inget målsägandebiträde. Enligt våra informanter anses det 

vanligt att kvinnorna har detta stöd (Domare 2, Åklagare 2). Vid våra observationer hade 

kvinnorna dock inget målsägandebiträde. Scheffer Lindgrens (2009) resultat visar att i endast 

18,4 % fall har ett målsägandebiträde utsetts (s. 63). I resultatet fann man även ett samband i 

kvinnornas vilja att medverka och om de erhållit ett målsägandebiträde (Scheffer Lindgren 

2009:63). Payne (2008) skriver att empowerment delvis handlar om att stärka ”människors 

personliga resurser så att de kan få mer makt, kan utveckla sitt självförtroende och sin 

självkänsla” (s. 424). Om kvinnorna erhåller stöd av exempelvis ett målsägandebiträde kan 

målsägandebiträdet ur ett empowermentperspektiv bidra till att stötta och stärka kvinnorna 

under den maktutövning som sker under rättsförhandlingen. Detta genom att hjälpa de 

våldsutsatta kvinnorna till att ta vara på sina maktresurser och även bli mer säkra i sig själva. 

 

Två informanter menade att det fanns ett försök till att skapa tillit under förhandlingen men att 

detta var svårt att möjliggöra på grund av att de måste vara objektiva under förhandlingen 

(Åklagare 1, Domare 1). Överlag menar dock alla informanter att de våldsutsatta kvinnorna 

känner tillit till rättsväsendet. Detta i likhet med Baratas (2007) studie som visade att många 

kvinnor kände tillit till rättsväsendet (s. 207). Dock poängterade Barata (2007) att många av 

dessa kvinnor inte hade haft någon direkt kontakt med rättsväsendet (s. 207). Payne (2008) 

skriver att för att yrkesprofessionella skall kunna använda sig av ett empowermentperspektiv i 
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praktiken krävs att de professionella är lyhörda på människornas behov och beter sig på ett 

sådant sätt som upplevs tillförlitligt av brukarna (s. 424). Detta betyder alltså att de 

yrkesprofessionella har ett ansvar även för sig själva som person och inte bara sin yrkesroll 

och arbetet, även om dessa kan kopplas samman då aktören i sin yrkesroll har en oskriven 

skyldighet bete sig på ett sådant sätt som skapar tillit. 

 

Vid observationerna vi gjorde uppfattade vi ett milt intresse hos domare och nämndemän. 

Alla nämndemännen tittade inte på de våldsutsatta kvinnorna under förhöret. Brås rapport 

(2010:01) visar att kvinnorna är känsliga för olika signaler från de deltagande i rätten, 

exempelvis så som gester, formuleringar och blickar. De hade även en känsla av att känna sig 

nonchalerade eller uttittade (Brå rapport 2010:01:46-47). Om nämndemännen exempelvis 

tittar ut genom fönstret visar de kroppsligt vad de är eller inte är intresserade utav. I och med 

att handlingar kan vara ett sätt att utöva makt (Börjesson och Rehn 2009:69-70) menar vi att 

deras beteende kan tolkas som ett uttryck av makt. I rättssalen sitter ordförande och 

nämndemännen även fysiskt sätt högre upp i jämförelse med kvinnorna varav maktordningen 

även på så sätt visas rent fysiskt i miljön. 

 

SKYLDIGHETER 

Det är myndighetens skyldighet att inkomna ärenden behandlas skyndsamt (Förvaltningslag 

(1986:223) 7 §). Detta kan ses som en maktresurs de våldsutsatta kvinnorna har. Kvinnorna 

har en legal maktresurs då ärendet enligt lagstiftningen ska ske skyndsamt (jfr Förvaltningslag 

7 § & Karlsson och Börjesson 2011:66-67). Flera informanter menar att rättsprocessen ofta tar 

lång tid då datumet för förhandlingen sätts långt fram i tiden i förhållande till att polisanmälan 

gjorts (Domare 2, Åklagare 2). En åklagare berättar att detta kan vara väldigt jobbigt för de 

våldsutsatta kvinnorna. Det kan handla om flera misshandelstillfällen och hot men att nivån 

ändå inte räcker upp för att mannen skall bli häktad (Åklagare 2). Brås rapport (2010:01) 

visade att många kvinnor känner en oro för att bli utsatta för brott igen och att detta delvis 

kunde dämpas genom att mannen blev häktad (s. 40). 

Våldsutsatta kvinnor kontrolleras och förtrycks av männen genom våldet (Eliasson 1997, 

Lundgren 1990). Payne (2008) skriver att genom att ifrågasätta förtryck öppnas möjligheter 

för människor att ta kontroll över påverkan av detta förtryck (s. 424). Scheffer Lindgren 

(2009) fann ett samband till kvinnornas vilja att medverka i utredningen om mannen var 

häktad (s. 63). Detta betyder alltså att om mannen är häktad under utredningen stärks skyddet 

kring kvinnorna samtidigt som de är mer benägna till att medverka i utredningen. Enligt 
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empowermentperspektivet kan individer stärkas genom att bli mer delaktiga till beslut som rör 

dem (Payne 2008:417). Utifrån empowermentperspektivet kan alltså faktumet att mannen 

sitter häktad bidra till att kvinnorna stärks i sin position. Ett frihetsberövande av mannen gör 

att myndigheten kan bidra till att kvinnorna blir mer delaktiga i rättsprocessen, alltså att 

kvinnorna kan använda sig mer av sin makt utan rädsla för att återigen utsättas för brott. 

 

En domare berättar att det är hans skyldighet att de våldsutsatta kvinnorna får berätta fritt 

under lugna förhållanden (Domare 1). Det är rättens skyldighet att kvinnorna känner sig 

säkra, bekväma och trygga under förhandlingen. Detta säkras exempelvis genom att mannen 

får lämna salen under förhöret med kvinnan (Domare 1, Domare 2). Då empowerment syftar 

till att en individ får hjälp till att ta tillvara på sina maktresurser (Karlsson och Börjesson 

2011:69-71) kan domaren genom sin makt exempelvis be den tilltalade att lämna rättssalen 

under förhöret vilket ger kvinnorna möjlighet att använda sina maktresurser och där med 

stärkas genom empowerment. Målsägandebiträdet har en extra skyldighet att se till att de 

våldsutsatta kvinnorna är välmående under förhandlingen. Detta genom att bidra med näsduk, 

vatten, begära paus etc. (Åklagare 2).  Trots dessa skyldigheter menar en åklagare att 

rättsprocessen är en traumatisk upplevelse (Åklagare 2). 

 

Enligt maktperspektivet utövas makt av myndigheter/organisationer mot enskilda individer 

(Karlsson och Börjesson 2011:61-66, Sandström 2008:18-20). Alla maktresurser en 

myndighet har är något en individ måste hantera (Karlsson och Börjesson 2008:61-66). I och 

med rättens maktresurser vi presenterat ovan tenderar det att bli en maktordning vid 

rättsförhandlingen. Ordföranden har mest makt och detta menar vi kan kännas skrämmande 

för de våldsutsatta kvinnorna. Denna maktordning yttrar sig i att ordföranden utför en mängd 

olika handlingar under förhandlingen (jfr Karlsson och Rehn 2009:69-70). Ordföranden avgör 

när och vem som får föra talan, när rätten skall ta paus, om någon skall avlägsnas från 

rättssalen etc. Ordföranden och nämndemännen är även strukturellt sett placerade högre upp i 

salen på ett typ av podium (Domare 1, Domare 2, Åklagare 2, Observation 1 och 2). Något en 

individ måste ha i åtanke vid maktutövning är i vilken miljö denne befinner sig i. Som 

tidigare nämnt kan empowermentperspektivet stärka individer i en juridisk miljö som är 

beroende av ett beslutsfattande av en domstol (Payne 2008:419). De våldsutsatta kvinnorna 

befinner sig i en underordnad maktposition i den juridiska miljön och på grund av 

maktutövningen i denna miljö menar vi att kvinnorna ur ett empowermentperspektiv skall 

stöttas och stärkas för att motsätta sig maktutövandet. 
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6:2 BRUKARMAKT 

Brukarmakt innebär ur ett empowermentperspektiv att brukaren skall stärkas och stödjas i den 

maktutövning denna utsätts för och få hjälp till att ta vara på sina egna maktresurser. Brukarna 

skall ha inflytande i vad som sker samt vara delaktiga (Karlsson och Börjesson 2011:73, 77). 

Vi har delat in brukarmakten i deltagande och delaktighet. Dessa begrepp kan ses som 

synonymer men vi har dock valt att tolka dem olika. Med deltagande menar vi de situationer 

då de våldsutsatta kvinnorna är aktiva genom främst handlingar och med delaktighet menar vi 

de situationer där kvinnorna är mer passiva men ändå berörs av andras handlingar. 

 

KVINNORNAS DELTAGANDE I RÄTTSPROCESSEN 

Vid polisförhören samt vid förhöret i rätten är det viktigt att de våldsutsatta kvinnorna är 

konsekventa i sin berättelse om händelserna. Kvinnorna får varken spä på eller förmildra 

händelsen, hon måste alltså berätta exakt vad som faktiskt skett (Åklagare 1, Domare 1). 

Kvinnorna får heller inte visa tveksamhet eller ändra några uppgifter (Domare 1). Överlag 

anser informanterna att känslomässiga reaktioner från de våldsutsatta kvinnorna är acceptabla 

och bemöts med respekt. Kvinnorna får både lov att ta en paus om hon behöver samla sig men 

även få möjlighet att faktiskt sitta kvar och uttrycka sina känslor öppet i rättssalen (Domare 1, 

Åklagare 2). Kvinnorna har alltså viss makt när det gäller att få visa sina känslor i rättssalen. 

Att visa sina känslor öppet gäller dock framför allt gråt men aggressivitet och att visa humör 

är däremot inte lika acceptabelt (Åklagare 2). Enligt Sandström (2008) är yrkesprofessionella 

maktöverordnade när de tillhör en organisation som brukare är beroende av då organisationen 

kan förverkliga eller avvisa önskningar (s. 18-20). Brukare kan känna rädsla över att de måste 

bete sig på ett visst sätt för att få stöd från organisationen (Sandström 2008:20). Vid ett 

observationstillfälle visade åklagaren irritation när den våldsutsatta kvinnan inte svarade vad 

som förväntades av henne. Vid slutet av förhöret yttrade sig irritationen genom att åklagaren 

inte längre satt vinklad mot kvinnan. Barata (2007) skriver att personalen som arbetar inom 

rättsväsendet, som exempelvis åklagare, tenderar att skapa en negativ stereotyp bild av offren 

om de inte samarbetar med åklagaren (s. 202). En åklagare beskriver att han försöker 

förmedla en bild av en utsatt och nertryckt våldsutsatt kvinna inför rätten och att denna bild 

inte går ihop om hon inte spelar på detta utan istället exempelvis brusar upp och visar mycket 

humör (Åklagare 2). Alltså har de yrkesprofessionella inom rättsväsendet makt i form av att 

kvinnorna bör bete sig på ett särskilt sätt för att uppfattas som trovärdiga och därmed få 

mannen dömd för brottet. Om kvinnorna visar ilska istället för rädsla och sårbarhet strider det 

mot bilden av det idealiska brottsoffret och kan eventuellt leda till att rättsväsendet inte dömer 
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till deras fördel. Vid dessa tillfällen är de yrkesprofessionellas makt mer synlig. Om man ska 

se till Foucaults syn på makt så har alla människor en viss makt, alla människor utsätts för 

makt och alla människor har möjlighet till att göra motstånd mot maktutövandet (Börjesson 

och Rehn 2011:44-48). Genom empowerment kan kvinnorna stärkas till att använda sina 

maktresurser till att göra motstånd mot denna stereotypa bild då den stereotypa bilden kan 

utgöra ett hinder (jfr Payne 2008:416).  

 

KVINNORNAS DELAKTIGHET I RÄTTSPROCESSEN 

Överlag menar informanterna att rättsprocessen är påfrestande för de våldsutsatta kvinnorna, 

och att missnöjet över rättsväsendet delvis kan bero på följade punkter: 

 

De våldsutsatta kvinnorna känner sig misstrodda genom att bli ifrågasatta. Koss (2000) 

menar att det ifrågasättande som sker i rättssalen gör att kvinnorna kan känna skuld över 

våldet (s. 1335). Brås rapport (2010:01) visade att kvinnorna kunde känna sig kränkta vid ett 

offentligt ifrågasättande tillsammans med ett respektlöst bemötande (s. 48). Informanterna 

menar övergripande att kvinnorna kan känna sig misstrodda genom att bli ifrågasatta men 

även genom att de blir utsatta för oschyssta frågor. En myndighet har enligt Karlsson och 

Börjesson (2011) en legal maktresurs då lagen ger myndigheten vissa rättigheter till att utöva 

makt s. 66). I Sverige har vi ett bevisningskrav, där någon inte kan dömas för något som inte 

är helt bevisat (Rättegångsbalken 35 kap. 1 §). Enligt maktbegreppet utsätts de våldsutsatta 

kvinnorna för maktutövande då de enligt lag måste besvara dessa frågor. Rättsväsendet har en 

maktresurs då de har legal rätt att ställa oschyssta frågor i syfte att få fram tillräcklig 

bevisning, varav kvinnorna hamnar i en underordnad maktposition. 

 

Att åtalet eventuellt läggs ner om inte brott kan styrkas. En åklagare menar att de våldsutsatta 

kvinnorna kan känna missnöje om hon inte får rätt fullt ut. Han berättar vidare att det många 

gånger inte finns någon anledning att misstro kvinnorna men att det saknas stödjande 

bevisning och att åtalet då inte går att styrka. Huruvida brottet kan styrkas och ska leda till 

åtal är det åklagaren som avgör (Åklagare 1). Alltså är åklagaren den yrkesprofessionella 

person som bedömer om bevisningen är tillräcklig för en fällande dom och om fallet ska leda 

till åtal. Sandström (2008) skriver att en yrkesprofessionell har en maktöverordning då denne 

tillhör en organisation som klienten är i behov av (s. 18-20). De våldsutsatta kvinnorna 

befinner sig i och med detta i en underordnad maktposition i jämförelse med åklagaren då 

denne har en maktresurs kvinnan är i stort behov utav och måste hantera. En annan åklagare 
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menar att kvinnorna vid en ogillande dom utsatts för ytterligare en traumatisk händelse som 

eventuellt inte har lett någonstans (Åklagare 2). Koss (2000) studie visar att kvinnor utsatta 

för våld är i behov av en fällande dom för att få rättvisa och därmed kunna bearbeta våldet (s. 

1333). Payne (2008) skriver att makt enligt ett empowermentperspektiv inte enbart ses som 

förtryckande utan även befriande och kan användas på ett positivt sätt (s. 426). Det är viktigt 

att ha en förståelse för hur makten påverkar den som utsätts för maktutövningen (Payne 

2008:427). Detta betyder alltså att om åklagaren är väl medveten om hur hans makt påverkar 

kvinnorna kan makten användas på ett positivt sätt. Exempelvis om åklagaren väljer att väcka 

åtal kan hans makt användas på ett positivt sätt då kvinnorna får en utökad möjlighet att få 

rättvisa för våldet. 

 

För att få en fällande dom är kvinnan tvungen att berätta om väldigt personliga uppgifter i 

förhållande till både sig själv och relationen till mannen. Granström (2004) menar att de 

våldsutsatta kvinnorna detaljrikt måste berätta vad de blivit utsatta för och att det kan vara 

obehagligt och förnedrande (s. 8-9). I likhet med Granström (2004) skriver Koss (2000) att de 

våldsutsatta kvinnorna väldigt detaljerat måste berätta intima uppgifter om deras relation till 

männen och att detta kan leda till att kvinnorna lider psykisk skada (s. 1335). I och med att 

kvinnorna är tvingade till att avslöja detaljrik information om sig själva och förhållandet till 

mannen befinner de sig i vad vi kan uppfatta som en sårbar situation. Vi menar att faktumet 

att de befinner sig i en sårbar situation kan leda till att kvinnorna upplever att de är i en 

underordnad maktposition. De våldsutsatta kvinnorna är beroende av rättsväsendet för att få 

en fällande dom mot mannen och de måste därför avslöja denna detaljrika information. 

Kvinnorna befinner sig på grund av beroendeställningen till myndigheten i en underordnad 

maktposition (jfr Sandström 2088:18-20). 

 

De våldsutsatta kvinnorna sitter mitt emot en man de haft en nära relation med och skall nu 

vittna mot honom. Barata (2007) skriver att kvinnorna kan känna skuld då hon medverkar till 

domen mot mannen (s. 203). En åklagare berättar att om kvinnorna fortsätter vara 

tillsammans med mannen kan åklagarens frågor kännas väldigt påfrestande. Kvinnorna kan 

bli arga på processen, känna att de inte vill vara delaktiga och ogillar frågorna (Åklagare 2). 

Enligt ett empowermentperspektiv kan en individ stöttas till att vara delaktiga vid ett beslut 

som rör denne (Payne 2008:417). Utifrån ett empowermentperspektiv skulle alltså de 

våldsutsatta kvinnorna kunna stöttas till att vara delaktiga vid domslutet även om de återgått 

till mannen. 
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Granström (2004) har ett jämfört med vår studies resultat ett liknande resultat om våldsutsatta 

kvinnors missnöje och menar att alla dessa upplevelser ofta kan göra att offret upplever 

rättsväsendets bemötande som en andra kränkning (s. 8). Detta kan enligt maktperspektivet 

bero på den maktutövning myndigheten utför (jfr Karlsson och Börjesson 2011:61-66, 

Sandström 2008:18-20). Trots detta menar en domare att förhandlingen kan fungera som en 

slags behandling för kvinnorna då de genom att berätta får möjlighet att bearbeta det de 

genomgått (Domare 1). I jämförelse menar en åklagare att hela processen kan vara 

påfrestande för de våldsutsatta kvinnorna men att möjligheten att få berätta vad de genomgått 

inför mannen och andra, möjligtvis för första gången, kan kännas skönt (Åklagare 2). Detta 

menar vi blir ett exempel för Foucaults syn på makt där en person har viss makt och är 

benägen till att göra motstånd mot maktutövningen (jfr Börjesson och Rehn 2009:44-48). De 

våldsutsatta kvinnorna kan alltså göra motstånd mot den makt som utövats mot dem både från 

rättsväsendet men även från mannen genom att öppet avslöja det de blivit utsatta för genom 

att utifrån empowerment bli hörd. 

 

7 SLUTDISKUSSION 

I studiens slutdiskussion kommer vi att presentera en kort sammanfattning av de samband vi 

uppmärksammade i föregående kapitel. Vi kommer även att föra en diskussion kring våra 

egna ståndpunkter gällande dessa samband samt avslutningsvis ge förslag på fortsatt 

forskning. 

 

Vår analys bygger på en teori om makt och empowerment. Vi menar likt Karlsson och 

Börjesson (2011) att makt finns i alla relationer och är därmed omöjligt att bli av med. 

Däremot finns det möjlighet att förändra maktrelationer och maktutövningen på enskilda 

individer eller individer i grupp genom empowerment (Karlsson och Börjesson 2011:60-72). 

En domare menar att vem målsägande är har betydelse i förhållande till hur mycket makt de 

har under förhandlingen. Domaren berättar att kvinnor som utsatts för våld av en närstående 

inte har någon makt under förhandlingen vilket däremot personer som utsatts för brott i sitt 

ämbete, exempelvis en polis, har (Domare 1). På grund av den maktutövning våldsutsatta 

kvinnor utsätts för kan de ur ett empowermentperspektiv stödjas och stärkas till att ta kontroll 

över sin situation i rättsprocessen och göra sin röst hörd. 
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Informanterna menar att rätten har en skyldighet att ha ett bra bemötande, använda ett språk 

som de våldsutsatta kvinnorna förstår, informera kvinnorna om deras rättigheter och 

skyldigheter samt förbereda kvinnorna inför förhandlingen på vad som skall ske. Rätten skall 

även bistå med ett målsägandebiträde som stöd under förhandlingen. Yrkesverksamma inom 

rättsväsendet skall säkerställa de våldsutsatta kvinnornas känsla av trygghet och 

bekvämlighet. Kvinnorna utsätts för stark påfrestelse under rättsprocessen men främst under 

förhandlingen. Våra observationer av rättsförhandlingar samt intervjuer med professionella 

aktörer visar att kvinnor, utsatta för våld i en nära relation, utsätts för flera olika 

maktutövningar. De måste svara på oschyssta frågor och saknar många gånger den kunskap 

de är i behov av för att kunna utnyttja alla sina rättigheter. Språket är ofta främmande för 

kvinnorna vilket betyder att de inte förstår vad som sägs. De våldsutsatta kvinnorna kan 

uppleva att de blir dåligt bemötta av de yrkesverksamma inom rättsväsendet. Kvinnorna kan 

känna press då de detaljerat skall lämna personliga uppgifter om både sitt liv och händelsen 

men även press över att hennes uppgifter är konsekventa genom alla förhör. Analysen av vår 

insamlade data visar att våldsutsatta kvinnor känner sig ifrågasatta och misstrodda. Utöver 

denna press förväntas kvinnorna bete sig som typiska offer genom att exempelvis inte visa 

ilska utan istället en känsla av förtryckelse och rädsla. 

Enligt Koss (2000) löper våldsutsatta kvinnor som genomgått en rättsprocess en ökad risk för 

förekomst av mardrömmar, en minskad delaktighet i sociala aktiviteter och utsätts för större 

psykisk påfrestning (s. 1336). Sammanfattningsvis är hela rättsprocessen en väldigt 

traumatisk upplevelse för de våldsutsatta kvinnorna av vilken de kan lida psykiska skador, 

varav de upplever rättsprocessen som en andra kränkning. Vi menar att denna andra 

kränkning kan bero på den maktunderordnade position kvinnorna befinner sig i under 

rättsprocessen. Empowerment kan då bidra till att de våldsutsatta kvinnorna genom att ta 

tillvara på de maktresurser hon har erhåller egenskaper som stolthet, socialt stöd, delaktighet, 

kompetens, självstyre etc. (jfr Karlsson och Börjesson 2011:69-71,73,77). Vi anser att de 

våldsutsatta kvinnorna behöver stöttning till detta då de inte har tillräckligt med kunskap för 

att ta ansvar för rättsprocessen på egen hand. 

 

De våldsutsatta kvinnorna tilldelas i vissa fall ett målsägandebiträde som skall fungera som 

stöd under förhandlingen. Gällande tilldelning av målsägandebiträde innehåller vårt resultat 

vissa motstridigheter. Två utav informanterna berättar att det är vanligt att kvinnorna har 

målsägandebiträde, medan våra observationer har visat att kvinnorna däremot inte haft något 

målsägandebiträde. Detta resultat kan ställas i relation till tidigare forskning som visat att 
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endast 18,4 % av våldsutsatta kvinnor har målsägandebiträde (Scheffer Lindgren 2009:63). Vi 

lägger dock mer tillförlitlighet vid resultatet från observationerna i samband med den tidigare 

forskningen (se diskussion om intervjuernas tillförlitlighet i kapitlet om validitet). 

        Annat stöd som finns att tillgå för våldsutsatta kvinnor är Brottsofferjouren men detta 

stöd är begränsat då kvinnorna endast träffar representanten från BOJ en kort stund innan 

förhandlingen och denna representant befinner sig längst bak i rättssalen och alltså inte sitter 

bredvid henne. Ytterligare ett stöd för de våldsutsatta kvinnorna är åklagaren. Dock träffar 

kvinnorna åklagaren i regel endast femton minuter innan förhandlingen börjar och åklagaren 

skall endast värna om kvinnornas juridiska intresse i förhållande till brottet. 

 

Tidigare forskning, resultatet från intervjuerna samt observationerna visar att i förhållande till 

det stöd som våldsutsatta kvinnor kan få före, under och efter förhandlingen får kvinnorna 

mest stöd under själva förhandlingen. I de få fall kvinnorna har ett målsägandebiträde kan de 

eventuellt ha fått stöd av denna innan förhandlingen. I genomsnitt vid mål där en person blivit 

utsatt för grov kvinnofridskränkning, misshandel och grov misshandel lägger 

målsägandebiträdet ner 7,6 timmar i förberedelse på målet (Brå rapport 2009:04:35). Enligt de 

professionella aktörer som vi har intervjuat har däremot de våldsutsatta kvinnorna efter 

förhandlingen inget stöd alls. 

 

”efteråt när alla vi andra jurister släpper taget, det är ett stort tomrum ett stort hål bara. Man packar 

ihop sin väska och går hem bara och där står hon och har lämnat ut hela sitt liv och väntar på 

domen” (Åklagare 2) 

 

Vi anser att detta stöd uppenbarligen inte är tillräckligt för kvinnor som först varit utsatta för 

en mans våld i en nära relation och sedan utsätts för ytterligare en påfrestande upplevelse i en 

rättssal. 

 

Hydén (1995) skriver att kvinnorna inte är helt hjälplösa i den våldsnära relationen utan att de 

är väldigt aktiva men att det kan vara samhället kring henne som saknar resurser för att stärka 

och hjälpa henne (s. 42). Detta betyder alltså att kvinnorna inte ser våldet som något normalt 

och att de försöker värja sig mot det. När kvinnorna däremot söker hjälp genom att 

exempelvis polisanmäla mannen finns det inte tillräckligt med resurser för att hjälpa och 

stötta dem. 

Av kvinnorna i Brås rapport (2010:01) medgav 40 % av dem att de varit i behov av stöd som 

inte funnits att tillgå (s. 39). Idag finns ingen direkt koppling mellan rättsväsendet och 
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Socialtjänsten. Socialtjänsten har ingen egentlig uppgift i samband med brottsmål. 

Socialtjänsten har dock ett särskilt ansvar för brottsoffer och våldsutsatta kvinnor enligt 5 kap. 

11 § SoL. En domare påpekade att Socialtjänsten kan bidra med en stödperson som ett 

alternativ till målsägandebiträde. Kvinnor utsatta för mäns våld i en nära relation är många 

gånger i större behov av en ”medkännande medmänniska” med erfarenhet av rättsprocessen 

än ytterligare en jurist (Domare 2). I och med ändringen av Socialtjänstlagen har kommunerna 

nu ett större ansvar för våldsutsatta kvinnor. En domare menar att genom ett lagfäst ansvar 

kan statliga medel omfördelas till Socialtjänsten istället för det kostsamma alternativet med ett 

målsägandebiträde (Domare 2). 

        Stödpersoner från Socialtjänsten skulle kunna utses direkt efter att de våldsutsatta 

kvinnorna gjort en polisanmälan. Stödpersonen skall sedan finnas med under hela 

rättsprocessen (Domare 2). Scheffer Lindgren (2009) har i sitt resultat funnit att kvinnor som 

utsatts för våld i en nära relation behöver mycket stöd och hjälp för att orka ta sig igenom 

rättsprocessen (s. 69). Vi menar att stödpersonen skall vara med under hela rättsprocessen 

men att till skillnad från juristerna inte släppa taget om kvinnorna efter förhandlingen utan att 

då ta vid med behandling. Under rättsprocessen kan en stödperson från Socialtjänsten utifrån 

ett empowermentperspektiv hjälpa kvinnorna till att ta kontroll över sitt eget liv. De 

våldsutsatta kvinnorna tar kontroll över sina egna liv genom att under den påfrestande 

rättsprocessen kämpa för att få mannen dömd och därmed få rättvisa för det mannen utsatt 

kvinnorna för. 

 

Trots att våra resultat och den tidigare forskningen uppvisar vissa olikheter och ibland 

motsäger varandra visar vår analys genomgående att de våldsutsatta kvinnornas liv utspelar 

sig som inför en öppen ridå i rättsprocessen, samt att processen är påfrestande och att det inte 

finns ett tillräckligt stöd för våldsutsatta kvinnor i rättsväsendet idag. Med ett utökat ansvar, 

och en större kompetens och kunskap på området skulle Socialtjänsten genom ett 

empowermentperspektiv kunna bidra med olika stödjande funktioner som kan stärka kvinnor 

utsatta för våld i en nära relation i rättsprocessen. 

 

I och med att vi inte själva är rekommenderade att ta kontakt med kvinnorna, ur etiska 

perspektiv, utan endast med andra aktörer i rättsväsendet kan vår studie leda till att andra, 

tillåtna och erfarna forskare fortsätter vår studie genom att komma närmre kvinnorna. Ett 

förslag till fortsatt forskning är alltså att en liknande studie utförs där de våldsutsatta 

kvinnorna är medverkande.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Teman för observation 

1. Språk 

 Verbalt; Ordval (Använder domare och nämndemän ord som gör att kvinnan 

förstår vad som sker? Används ord som förminskar kvinnan? Används ord som 

representerar en maktordning? Hur tar sig maktförhållande uttryck i språk/ord? 

Etc.) 

 Kroppsspråk; kan man finna teman i gester, ögonkontakt, hållning (så som att 

luta sig fram vid konversation) etc.? 

2. Beteende/Handlingar 

 Förhållningssätt; hur förhåller sig de medverkande i rätten (åklagare, domare 

och andra lagmän) till kvinnan/mannen (så som sympati/empati, hur de 

medverkande förhåller sig till brottet exempelvis känslor i samband med 

brottet etc.)? 

3. Kvinnans reaktion 

 Känslor under förhandlingen; exempelvis gråt, hur reagerar och bemöter domare 

och lagmän kvinnans känslomässiga reaktioner. 

4. Specifika händelser 

 Öppet tema; Hur upprepas händelser i de undersökta rättsliga sammanhangen? 

Exempelvis uppstår det återkommande frågor? Skuldbeläggs någon? Etc. 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 Är det vanligt att kvinnan har stöd under rättegången av någon annan än åklagaren? 

 Om JA, vem agerar stödperson? 

 Hur skulle du beskriva den kontakt/relation du har med kvinnan? 

 Tror du att den kontakten du har med kvinnan skapar tillit? 

 Används ett språk i rättssalen som kvinnan förstår? 

 Vems uppgift anser du det är att kvinnan förstår vad som sker under rättegången? 

 Vad görs under rättsprocessen för att säkra detta? 

 Vems uppgifter anser du det är att se till att kvinnan känner sig lyssnad på? 

 Vad görs under rättsprocessen för att säkra detta? 

 Vems uppgift anser du det är att kvinnan känner sig säker och bekväm under 

rättsprocessen? 

 Vad görs under rättsprocessen för att säkra detta? 

 Tidigare forskning visar att många kvinnor är missnöjda med rättsväsendet, vad tror 

du att det beror på? 
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 Vilka emotionella erfarenheter tror du att kvinnan kan få från rättsprocessen? 

 Finns det saker kvinnan inte får göra för att riskera att bli klassad som otillförlitlig? 

Exempelvis brista ut i gråt. 

 Hur bemöts känslomässiga reaktioner i rättssalen? 

 På vilket sätt yttrar sig maktordningen i rättssalen? 

 Betraktas kvinnan som ett icke idealt brottsoffer i rättegången? 

 

Bilaga 3 – Arbetsfördelning i uppsatsen 

Vår arbetsfördelning har varit jämn under hela arbetsprocessen med andra ord vi har dragit 

samma lass. Vi har delat upp arbetsuppgifter för att kunna effektivisera vår tid, exempelvis 

vid inläsningen av tidigare forskning där vi delat upp olika artiklar, böcker, rapporter emellan 

oss för att sedan delge den andra om det övergripande i texten. 

Fyra av intervjuerna har utförts på egen hand, det vill säga vi har intervjuat två informanter 

var på grund av respekt för informantens tidsbegränsning. Dessa transkriberades av 

intervjuledaren. Den sista intervjun däremot har vi utfört gemensamt. 

Övergripande har vi både analyserat och skrivit texten gemensamt. 

 

/Sandra och Åsa 
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TABELLER 

Tabell 1: Översikt av domäner, kategorier och tema – observationerna 

Domäner  Underkategorier    Kategorier  Tema  

Intresse   Nonchalant  

Intresserad  

Legala mandatet 

Språk   

 

Förståelse   

Gester 

Kroppsspråk 

Verbalt   

Kunskap och språk 

Miljö   Utseende  

Inbjudande 

Struktur  

Legala mandatet 

 

Tabell 2: Översikt av domäner, kategorier och tema – intervjuerna 

Domäner  Kategorier  Tema  

Rättens skyldigheter 

och agerande 

Stöd under rättsprocessen 

Maktordning 

Trovärdighet  

Kvinnans rätt att känns sig bekväm 

och säker 

 

Språk som kvinnan förstår 

 

Kontakten med kvinnorna 

Legala mandatet 

 

 

 

 

 

Kunskap och språk 

 

Ekonomiska insatser 

Kvinnans erfarenheter Tillit 

Känna sig lyssnad på 

 

Emotionella erfarenheter 

Känslomässiga reaktioner i rättssalen 

Kvinnors missnöje med rättsprocessen 

Legala mandatet 

 

 

Kvinnans deltagande och 

delaktighet 

Socialarbetaren  Socialarbetarens roll Legala mandatet,  

Kunskap och språk, 

Ekonomiska insatser 

 


