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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

 

2014 anmäldes 28 500 misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år.1 I en undersökning om våld mot 

kvinnor i nära relationer som genomfördes av Brottsförebyggande rådet framgick att  

70 % av kvinnorna som anmält att de utsatts för våld, hade misshandlats av en man som de vid 

tiden för misshandeln hade en relation med.2 I Sverige dödas därutöver en kvinna var tredje 

vecka av en man som hon har eller har haft en nära relation till.3 Mäns våld mot kvinnor betraktas 

därför som ett stort och allvarlig samhällsproblem. Samtidigt visar forskning att män på olika sätt 

tenderar att förskjuta ansvaret för våldet från sig själva till den våldsutsatta kvinnan. Kvinnan 

anses på olika sätt ha hetsat, trakasserat och provocerat mannen på ett sådant sätt att han drivits 

till att använda våld. Ansvaret för våldet läggs därigenom på kvinnan.4 

 

Straffrättsligt kan en provokation få betydelse för gärningens straffvärde, vilket är ett uttryck för 

hur svår och klandervärd gärningen anses vara, samt för rubriceringen av den brottsliga gärningen. 

Under hösten 2015 uppmärksammades ett fall där en polisman, sedan han fått vetskap om sin 

frus otrohet, tilldelat henne ett knytnävsslag. Tingsrätten konstaterade att ett slag med knuten 

näve normalt bedöms som misshandel av normalgraden men menade att gärningen föregåtts av 

en provokation, eftersom gärningen föregåtts av kvinnans otrohet. Gärningen bedömdes därför 

som ringa misshandel.5 Domen väckte stor uppmärksamhet i media och väckte även mitt intres-

set för vad som egentligen utgör ett provocerande beteende i straffrättslig mening och särskilt i 

fall där en man utövat våld mot en kvinna. Vilken straffrättslig betydelse får det att domstolen 

väljer att beskriva ett beteende som provocerande och vilka värderingar ger domstolen därigenom 

uttryck för?   

 

I den rättsvetenskapliga forskningen har särskilt genusrättsvetenskapen försökt visa hur domsto-

lens och rättens påstådda opartiskhet och saklighet är präglad av en manlig norm. Ett genusrätts-

vetenskapligt perspektiv kan därför användas för att närmare undersöka vilka värderingar som 

präglar domstolarna i deras bedömning av vad som kan utgöra ett provokativt beteende.  

                                                 
1 Brottsförebyggande rådet (2014), s. 7.  
2 Brottsförebygganderådet (2002), s. 7.  
3 Nordborg, (2014), s. 44. 
4 Boethius (2015), s. 122. 
5 Vänersborgs tingsrätts dom 2015-09-29 i mål B 1260-15. 
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Genusrättsvetenskapen har även presenterat, för rättsvetenskapen förhållandvis nya metoder för 

att analysera rättens makt. Domstolens beskrivningar och de värderingar som grundar domstolar-

nas resonemang har betydelse för hur kvinnans beteende uppfattas och betraktas, både i och ut-

anför straffrätten. Finns det ett samband mellan hur domstolarna beskriver ett beteende som 

provokativt och hur män som brukar våld själva uppfattar och beskriver orsakerna till våldet?  

 

1.2 Syftesbeskrivning och frågeställningar  

 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att, utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv, undersöka 

hur det kvinnliga brottsoffrets agerande beskrivs som en provokation i domar rörande mäns våld 

mot kvinnor. Det genusrättsvetenskapliga perspektivet innebär att uppsatsen fokuserar på hur 

kvinnors beteende och agerande på olika sätt beskrivs som provocerande samt vilken betydelse 

detta får för vilket beteende som uppfattas som provokativt.  

 

För att undersöka vilket beteende som utgör en provokation i straffrättslig mening krävs inled-

ningsvis en närmare undersökning av den straffrättsliga betydelsen av en provokation. Uppsatsen 

syftar därför till att utreda varför en provokation bör utgöra en förmildrande omständighet, vad 

som krävs för en giltig provokation samt vilka beaktande som bör tas av domstolen vid bedöm-

ning av en påstådd provokation. Vad som avses är således vad som kan anses utgöra en provo-

kation enligt gällande rätt.   

 

Uppsatsen syftar därefter till att undersök vilka provokationsdiskurser som återfinns i domstolarnas 

domskäl. Med provokationsdiskurs avses i uppsatsen en diskurs som beskriver och konstituerar 

ett särskilt beteende som provocerande. Uppsatsen utgår från det socialkonstruktivistisk antagan-

det att inget beteende i sig kan anses vara provocerande.6 Vilket beteende som uppfattas som en 

provokation konstrueras i stället genom de provokationsdiskurser som ger mening åt de händel-

seförlopp som domstolen både beskriver och bedömer i sina domskäl. Slutligen syftar uppsatsen 

till att undersöka relationen mellan domstolarnas beskrivning av provokation och den beskrivning 

som ges av män som på olika sätt har brukat våld mot kvinnor, för att därigenom undersöka 

eventuella relationer mellan de påvisade provokationsdiskurserna och mäns beskrivning och för-

ståelse av sitt våld mot kvinnor.  

                                                 
6 Uppsatsen teoretiska antagande utvecklas närmare i kapitel tre.  
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För att uppnå dessa syften utgår uppsatsen från följande frågeställningar:  

 

- Vad innebär provokation enligt BrB 29 kap. 3 § p. 1 i allmänhet?  

- Hur beskrivs kvinnans provokation i domstolarnas domskäl?  

- Vilka provokationsdiskurser kan identifieras i domstolarnas domskäl? 

- Finns det några likheter mellan de påvisade provokationsdiskurserna och männens egna 

uppfattningar om sin våldsutövning?  

 

 

1.3 Avgränsningar  

 

Uppsatsen är begränsad till våldsbrotten i BrB 3 kap. 1,2,5,6 §§ samt grov kvinnofridskränkning 

enligt BrB 4 kap. 4 a §. Denna avgränsning har skett eftersom förekomsten av provokation troli-

gtvis är mest förekommande vid misshandelsbrott.7 För att bredda analysmaterialet har även grov 

kvinnofridskränkning inkluderats. Den brottsliga handlingen vid detta brott består av flera brotts-

liga gärningar, bland annat brott enligt BrB 3 kap. och kan därför innefatta misshandelsfall som 

ansetts föregåtts av en provokation.   

 

Uppsatsen kommer inte att beröra rättsfall avseende sexualbrotten enligt BrB 6 kap. Detta är 

motiveras av att den genusrättsvetenskapliga forskningen i straffrätt främst har avsett sexual-

brotten, vilket kan förklaras av sexualbrottens tydliga koppling till fråga om kön och sexualitet.8 

Det är dock angeläget att även andra delar av straffrätten undersöks ur ett genusrättsvetenskapligt 

perspektiv för att undersöka hur dessa delar av straffrätten påverkas av kön. Detta innebär att 

eventuella provokationsbedömningar vid sexualbrott inte undersöks inom ramen för denna upp-

sats.  

 

Vidare behandlar inte uppsatsen fall där en man har provocerats av en annan man eller där en 

kvinna provocerat en annan kvinna. En undersökning av fall där män brukat våld mot kvinnor 

har ansetts särskilt kunna belysa frågor om föreställningar om manligt och kvinnligt, samtidigt 

som mäns våld mot kvinnor har länge varit ett centralt ämne inom feministiskt teori och forsk-

ning, vilket underlättar jämförelser med annan forskning och dylikt. En undersökning av övriga 

provokationsfall skulle emellertid kunna möjliggöra intressanta jämförelser mellan vilket manligt 
                                                 
7 Se Ulväng (2012), avsnitt 29 kap. 3 § p. 1.  
8 Se Burman (2007)  s. 387, för en utförlig redovisning av genusrättsvetenskaplig forskning avseende sexualbrotten.  
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respektive kvinnligt beteende som anses vara provocerande, i vilken utsträckning som provokat-

ion åberopas och i vilken grad provokationsbestämmelsen tillämpas som en förmildrande om-

ständighet i dessa olika fall.  

 

Det bör även understrykas att uppsatsen utgår från provokation enligt BrB 29 kap. 3 § p. 1, vilket 

inte ska sammanblandas med så kallad brottsprovokation. Med sådan provokation avses fall då poli-

sen i lagföringssyfte avsiktligen bidrar till omständigheter som leder till att en misstänkt begår ett 

brott.9  

 

1.4 Metod  

 

1.4.1 Inledning 

 

Uppsatsämnet fordrar att två olika metoder används. För att utreda vad som utgör en provokat-

ion i straffrättslig mening kommer en rättsdogmatisk metod att användas för att redogöra för hur 

provokation hanteras inom straffrätten och vad som krävs för en giltig provokation enligt gäl-

lande rätt. För att möjliggöra en undersökning av de diskurser som skapas genom domskälen 

kommer i stället en kritisk diskursanalys att användas. I det följande avsnitten utvecklas innebörden 

av dessa närmare.  

 

1.4.2 Rättsdogmatisk metod  

 

Den rättsdogmatiska metoden tas ofta för given som den ”traditionella” metoden för ett rättsve-

tenskapligt arbete.10 Flera rättsvetenskapliga arbeten innehåller metodavsnitt där metoden besk-

rivs som rättsdogmatisk, dock utan att metoden eller dess innebörd utvecklas närmare. Detta kan 

i vis mån förklaras av att det saknas en enhetlig definition av metoden syfte och dess innehåll.11 

Metoden kan i stället beskrivas som en allmän ram som specificerats av olika författare.  

  

Jareborg har beskrivit den rättsdogmatiska metoden som en metod vars syfte är att rekonstruera 

gällande rätt och att konstruera ett koherent och ett sammanhängande rättssystem.12 En liknande 

                                                 
9 För denna form av provokation, se exempelvis Asp (2001). 
10 Andersson (2004), s. 38. 
11 Sandgren (2005), s. 648.  
12 Jareborg  (2004), s. 4.  
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beskrivning ges av Peczenik, som menar att rättsdogmatikens huvuduppgift är att tolka och att 

systematisera gällande rätt.13 Den rättsdogmatiska metoden tycks därför, enligt dessa författare, ha 

till syfte att systematisera, tolka och konstruerar vad som kan antas utgöra gällande rätt.14   

 

Begreppet gällande rätt kan, enligt Jareborg, beskrivas på följande sätt. I Sverige utgör den gäl-

lande lagstiftningen grunden för den rättliga regleringen i samhället. Lagstiftningen består i hu-

vudsak av generella regler. För precision och utfyllnad krävs därför en rättstillämpning. Det sy-

stem som utgör gällande rätt skapas genom de ständiga ställningstagandena som sker i rättstil-

lämpningen. Gällande rätt är däremot inte endast resultatet av vad de enskilda domarna gör och 

således inte något som fastställs genom olika former av sociologiska studier. Gällande rätt är, 

enligt Jareborg, i stället vad varje domare ska, bör och får göra inom ramen för den gällande lag-

stiftningen.15 Enligt Jareborg kan således begreppet gällande rätt förstås som en ideell struktur 

som dels återspeglar domstolens handlande, dels genererar domarens handlingsval.16 Rättsdogma-

tikens uppgift är främst att tolka och systematisera detta system. Vilket material som ska systema-

tiseras och tolkas avgörs av rättskälleläran. 17 Denna rättskällelära främsta syfte är, enligt flera för-

fattare, att ange vilket material som har auktoritet som rättskälla och som därigenom kan utgöra 

en del av vad som anses vara gällande rätt.18  

 

Det råder emellertid inte någon enighet om vilka källor som kan anses utgöra en rättskälla, och 

uppfattningen varierar beroende på rättsområde och författare. Jareborg menar att rättskällorna 

inom straffrätten traditionellt är begränsade till lagstiftning, förarbeten och praxis. Även doktri-

nen fungerar emellertid i praktiken som en rättskälla, dels genom att den preciserar allmänna be-

grepp som inte närmare definieras i lagtexten, dels genom dess systematisering av övriga rätts-

källor.19 Svensson framhåller dock att en metod inte detsamma som material.20 Den rättsdogma-

                                                 
13 Peczenik (1995) s. 313–314. Se även Svensson (2007), s. 24.  
14 Svensson (2007), s. 24 ff. Se även Kleineman (2013), s. 21 ff.; Sandgren (2015), s. 43.   
15 Jareborg (2001), s. 98. Gällande rätt är ett komplext och omdiskuterat begrepp. Strömholm ägnar exempelvis över 
hundra sidor åt att diskutera begreppet ”gällande rätt”., Se Strömholm(1996) s. 28–148; se även Peczenik (1995), s. 
109.  
16 Jareborg (2001), s. 101.  
17 Kleineman (2013), s. 21, s. 26; Sandgren (2015), s. 44. Se vidare Jareborg (2001), s. 99.  
18 Rättskälleläran har även ansetts vara det som utmärker rättsdogmatiken som dogmatisk, eftersom analysen därige-
nom begränsas till ett  förutbestämt antal källor. Se Gunnarsson & Svensson (2009), s. 93; Sandgren (2015), s. 44. 
19 Jareborg (2001), s. 101, 104-105. Peczenik väljer att dela upp rättskällorna i källor som ska, bör och får åberopas. 
Enligt Peczenik ska lagar, andra föreskrifter och fasta sedvanerättsliga normer beaktas. Prejudikat, motiv, internat-
ionella konventioner och material som visar innebörden av vissa sedvänjor bör beaktas. Slutligen får följande källor 
åberopas: rekommendationer av olika slag, beslut som ej utgör prejudikat, rättsvetenskaplig doktrin, material som står 
i anslutning till lagstiftning och rättspraxis(t.ex. upphävda lagar och lagförslag), utländsk rätt och material som t.ex. 
visar samhälleliga värderingar, se Peczenik (1995), s. 213 ff. För straffrättens del förhindrar legalitetsprincip exempel-
vis att källor som sedvänjor, rekommendationer, upphävda lagar eller utländsk rätt beaktas som rättskällor. Rättskäl-
lorna blir således beroende på rättsområde.      
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tisk metoden kan, enligt Svensson, inte enbart bestå av ett antal begränsade källor utan måste 

utgöras av själva tolkningen av dessa källor som görs inom ramen för metoden.21  

 

Jareborg menar att tolkningen av rättskällorna bör ske på samma sätt som domarens tolkning i 

det enskilda fallet. Vägledande vid fastställande av gällande rätt är, enligt Jareborg, vad som är 

”rationellt beteende i domarrollen”.22 Tolkningen måste därför utgå från samma principer och 

begränsningar som den enskilde domaren har att beakta. Peczenik menar dock att rättsdogmati-

kern, tillskillnad från domaren, bland annat kan kritisera utformningen av rättsregler och inne-

hållet av rättspraxis.23   

 

Utgångspunkten för den analys som genomförs i denna uppsats är därför i enlighet med den nyss 

nämnda rättskälleläran lagstiftningen, som utgör grunden för domarens bedömning. Av BrB 29 kap. 

3 § p. 1 framgår att provokation skall betraktas som en förmildrande omständighet vid bestäm-

mande av brottslighetens straffvärde. Därför behöver uppsatsen ge en översikt av vad som, enligt 

BrB 29 kap. 3 § p. 1 menas med provokation.24 Syftet är främst att precisera lagtextens innebörd. 

På grund av lagtextens allmänna utformning kan en sådan preciseringen inte ske enbart utifrån 

lagtexten. För att klargöra lagtextens närmare innebörd hämtas vägledning i förarbetena.25 Proposit-

ioner och statens offentliga utredningar används för att klargöra bestämmelsens syfte, dess när-

mare innebörd, samt för att fastställa att tolkningen inte sker i strid med lagstiftarens ambit-

ioner.26 Förarbetena kan exempelvis närmare ange vad som avsett att utgöra ett kränkande bete-

ende och hur domstolens prövningen därom ska ske. Både lagtext och förarbetena till BrB 29 

kap. 3 § p. 1 är emellertid relativt kortfattade, varför även en undersökning av praxis är nödvän-

dig. Rättspraxis utgör en viktig källa i fråga hur lagstiftningen tidigare har tolkats och tillämpats. 

Dessutom innebär straffrättens krav på förutsebarhet och på likabehandling att domstolarna inte 

bör avvika från de tidigare bedömningar som gjorts.27 Främst är det avgöranden från Högsta 

domstolen som beaktas, för att utreda vad som utgör ett uppenbart kränkande beteende, när pro-

vokationen måste ske samt vilken betydelse gärningspersonenens känslotillstånd har vid bedöm-

ning om en provokation har förelegat. Även publicerade avgöranden från hovrätten kan beaktas 

                                                                                                                                                         
20 Svensson (2014), s. 219.  
21 Jämför dock Jareborg (2001), s. 99. 
22 Domaren ska vara saklig, opartisk, beakta alls likhet inför lagen samt vara lojal mot lagstiftaren Jareborg (2001), s. 
98. Se även Peczneik (1995), s. 314–315.  
23 Peczenik (1995), s. 312 ff.  
24 Se vidare om analyserande lagtolkning i Jareborg (2001), s. 108.  
25 Jareborg menar att det inte alltid är nödvändigt att följa motiven. Det är tillåtet att frångå eller bortse från motiv 
som är rättspolitiskt föråldrade, bygger på felbedömningar, är motsägelsefulla, oklara eller i strid mot lag. Se Jareborg 
(2001), s. 101.  
26 Jareborg (2001), s. 101. 
27 Jareborg (2001), s. 103.  
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vid behov, till exempel för precisering eller ytterligare stöd för vad som framgått av ett HD-avgö-

rande. Vid rättsfallstolkningen är syftet att i den mån det är möjligt extrahera en ”regel” som är 

tillämplig på övriga fall. En sådan regel kan exempelvis avse hur lång tid det kan förflyta mellan 

en provokation och den efterföljande gärningen för att provokationen fortfarande bör beaktas i 

förmildrande riktning. 28 

 

Slutligen hämtas vägledning i doktrinen.29 Doktrinen innehåller tidigare gjorda tolkningar av be-

stämmelsen men kan även erbjuda en kritik av bestämmelsernas utformning, funktion och dylikt. 

I uppsatsen har doktrinen undersökts i syfte att utreda varför en provokation bör betraktas som 

en förmildrande omständighet, hur prövningen av om en provokation har förelegat bör ske samt 

vilka eventuella komplikationer som följer av bestämmelsens utformning.    

 

1.4.3 Diskursanalys  

 

För att kunna besvara frågan om hur kvinnors agerande framställs samt vilka diskurser som kan 

utläsas ur domstolarnas domar, används en annan metod än den rättsdogmatiska. Syftet i denna 

del är inte att redogöra för gällande rätt. Avsikten är i stället att undersöka de värderingar, priori-

teringar och konstruktioner som formar rättens hantering av provokation. För att uppnå detta 

syfte används en kritisk diskursanalys. Följande avsnitt är en närmare redogörelse för denna spe-

cifika diskursanalytiska metod. För en närmare förklaring av diskursanalysens teoretiska grund, se 

nedan i kapitel 3. 

  

Diskursanalys kan förenklat beskrivas som ett teoretiskt och ett metodologiskt ramverk, som 

utvecklats ur strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi. Det bör understrykas att inte 

heller diskursanalysen utgör en enhetlig metod. Olika forskare har utvecklat metoder för att möj-

liggöra undersökningar av olika typer av diskurser.30 Gemensamt för all diskursanalys är dock 

antagandet om att språket inte neutralt återspeglar omvärlden utan i stället spelar en aktiv roll i 

skapandet av den samma.31  De centrala frågorna för diskursanalysen är inte främst varför någon-

ting beskrivs på ett visst sätt, utan vad som beskrivs i diskursen, hur  detta sker och vilka konse-

kvenser detta får.32  

                                                 
28 Jämför Jareborg (2001), s. 117—118.   
29 Med doktrin avses rättsdogmatiska rättsvetenskapliga arbeten, se Jareborg (2001), s. 104.  
30 Winther Jörgensen & Philips (2000), s. 9. Se även Burman (2007), s. 30—31. 
31 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 7. 
32 Gunnarsson & Svensson (2009), s. 174—176.  
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Diskursanalysen kan därför likt rättsdogmatiken liknas vid ett ramverk ur vilket olika forskare har 

utformat olika, mer konkreta metoder i syfte att undersöka olika typer av diskurser. I uppsatsen 

kommer rättsfallen att undersökas och analyseras genom den textorienterade kritiska diskursanalys 

som utvecklats av Fairclough.33 Han definierar diskurs dels som en social praktik i form av ett 

bestämt sätt att tala och skriva, dels som en handling som används för att beskriva, påverka och 

förstå omvärlden.34 Den kritiska diskursanalysen syftar främst till att undersöka relationen mellan 

diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika (sociala) sammanhang, där tyngdpunk-

ten för analysen ligger på de diskursiva praktikernas roll i hur samhället formas och förändras.35 

En kritisk diskursanalys har ansetts vara motiverad ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv, ef-

tersom den möjliggör en jämförelse mellan de påvisade diskurserna och en större social struktur. 

Med diskursiv praktik åsyftas den process varigenom text produceras och konsumeras. Diskurserna bi-

drar genom den diskursiva praktiken till skapandet av sociala identiteter, sociala relationer och 

kunskaps- och betydelsesystem (andra diskurser). Denna diskursiva praktik antas utgöra en viktig 

social praktik som bidrar till konstituerandet av den sociala världen. Fairclough menar emellertid 

att diskurser endast är en av flera sociala praktiker och han framhåller att det finns samhällskrafter 

av icke-diskursiv karaktär som påverkar både diskurser och samhällsordningen.36  

 

Vid en kritisk diskursanalys är den kommunikativa händelsen och diskursordningen i fokus för ana-

lysen. Den kommunikativa händelsen är någon form av språkbruk, exempelvis en tidningsartikel, 

en videoproduktion eller ett rättsfall. Diskursordningen är summan av de diskurstyper som an-

vänds inom en social institution eller inom en social domän, till exempel inom straffrätten eller 

inom rättsväsendet. Diskurstyper består i sin tur av genrer och diskurser. En genre är ett språk-

bruk som är förbundet med en viss social praktik, såsom en intervjugenre eller en domstolsgenre. 

Inom en diskursordning finns olika diskursiva praktiker, genom vilka tal och skrift produceras, 

konsumeras och tolkas. Straffrätten kan på detta sätt beskrivas som en diskursordning, inom vil-

                                                 
33 Se exempelvis Fairclough (1992); Fairclough (1995).  
34 Fairclough (1992), s. 63—64. Genom att beskriva en diskurs som en social praktik vill Fairclough betona att språ-
ket dels är en form av handling(en praktik), dels att denna praktik alltid sker i en kulturell och historisk kontext där 
diskursen befinner sig ett dialektiskt förhållande med andra sociala praktiker, se Fairclough (1993), s. 134. Se vidare 
nedan, i avsnitt 3.1.4.  
35 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 66, 76. 
36 Här skiljer sig Faircloughs förståelse av diskursen från exempelvis den diskursteori som presenterats av Laclau och 
Mouffe, enligt vilken det inte existerar samhällsfenomen av icke-diskursiv karaktär. Se Winther Jörgensen, & Phillips 
(2000), s. 71—72; Bergström & Boréus (2012), s. 374—376.  
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ken olika diskursiva praktiker produceras och konsumeras, genom exempelvis den dömande 

verksamheten och rättsvetenskapen.37  

 

Fairclough menar att varje kommunikativ händelse har tre dimensioner; den är (1) en text, (2) en 

diskursiv praktik och (3) en social praktik.38 För att förstå relationen mellan de diskursiva prakti-

kerna och upprätthållandet av och förändringen av den sociala ordningen krävs att diskursana-

lysen omfattar alla tre dimensioner. I uppsatsen förstås de analyserade rättsfallen som kommuni-

kativa händelser och kommer därför att analyseras utifrån Faircloughs tre dimensioner.  

 

Rättsfallen kommer inledningsvis att analyseras som text, genom att rättsfallet analyseras utifrån 

dess formella drag, såsom textens vokabulär, grammatik och sammanhang mellan satser. Rätts-

fallen analyseras även som en diskursiv praktik, där analysen främst syftar till att undersöka hur 

domstolen i sina domskäl utgår från existerande diskurser och genrer vid textproduktionen samt 

hur mottagaren på samma sätt påverkas av rådande diskurser vid tolkning av texten. Fairclough 

har främst utvecklat verktyg för en analys av den producerade delen av den diskursiva praktiken 

och tyngdpunkten i uppsatsens analys kommer följaktligen att ligga på den diskursiva praktiken 

producerande element. Detta sker genom att textens interdiskursivitet och intertextualitet under-

söks.39 Interdiskursivitet kan beskrivas som förhållandet mellan de olika diskurser som finns i en 

text och hur dessa förhåller sig till varandra. Intertextualitet är textens förhållande till äldre texter, 

där syftet är att undersöka hur olika språkliga konventioner återanvänds eller förändras genom 

texten.40 För att undersöka rättsfallens interdiskursivitet kommer diskurser som kan relateras till 

provokationen att redovisas och jämföras mellan olika fall. Intertextualiteten kommer att under-

sökas genom att nyare och äldre rättsfall jämförs. Hovrättsavgörandena kommer att jämföras 

med de äldre rättsfallen från HD i syfte att undersöka hur språket och hur beskrivningar av pro-

vokationen antingen bibehålls eller förändras. En sådan undersökning kan visa vilka diskurser 

som dominerat över flera år och vilka nya diskurser som har ersatt tidigare rådande diskurser.41 

Summan av de olika diskurser som kan påvisas i hovrättsfallen och prejudikaten från HD kan 

beskrivas som den rådande diskursordningen.42 

 

                                                 
37 Winther Jörgensen, & Phillips (2000), s. 73. För straffrättsliga exempel, se Burman (2007), Andersson (2004) och 
Wegerstad (2015). 
38 Fairclough (1995), s. 97.  
39 Fairclough (1992), s. 124 ff.  
40 Fairclough (1993), s. 136 ff. 
41 Fairclough (1992), s. 117 ff.  
42 Winther Jörgensen, & Phillips (2000), s. 74—75. 
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Rättsfallen kommer slutligen att analyseras som en social praktik. Språket både påverkar och på-

verkas av samhället och den social strukturen.43 Syftet med att analysera texten som en social 

praktik är därför att undersöka hur texten förhåller sig till exempelvis uppfattningar om vad som 

är manligt respektive kvinnligt beteende. I uppsatsen kommer en undersökning ske hur rättsfallen 

förhåller sig till annan forskning om mäns våld mot kvinnor och till våldsutövande mäns egna 

beskrivningar av våldet.44  

 

1.5 Material 

 

Som redovisats i det föregående avsnittet kommer lagtext, förarbeten, praxis och doktrin att an-

vändas för att utreda frågan om vad som i rättslig mening utgör provokation enligt svensk gäl-

lande rätt. Materialet kommer i denna del att begränsas till svenska rättskällor, med undantag för 

viss anglo-saxisk doktrin som används för att erbjuda jämförande exempel med den svenska re-

gleringen.  

 

Diskursanalysen kommer ske av äldre prejudikat från HD och opublicerade hovrättsavgöranden 

från 2010—2015. I kapitel tre sker en närmare presentation av det material som använts för dis-

kursanalysen, hur urvalet har skett samt hur detta material har använts.  

 

1.6 Forskningsläget  

 

Provokation är ett förhållandevis outforskat ämne i svensk rätt. I von Hirsch och Jareborgs arti-

kel Provokation i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1986) diskuteras grunden för att be-

trakta provokation såsom en förmildrande omständighet. Den teori som författarna lanserar dis-

kuteras vidare i artikeln Three conceptions of provocation av Narayan & von Hirsch. Provokation som 

förmildrande omständighet berörs kortfattat av Ulväng artikel Rethinking ”In Affect”. En diskuss-

ion om hur prövningen av provokation bör ske diskuteras av Lernestedt i Dit och tillbaka igen – 

Om individ och struktur i straffrätten, där provokationen särskilt diskuteras utifrån ”strukturella” per-

spektiv såsom ras, klass och kön. Lernestedt undersöker dessa strukturella perspektivs betydelse 

för den traditionellt liberala straffrätten. I artikeln Provokation – förnuft eller känsla presenterar Bur-

                                                 
43 Fairclough (1993), s. 134.  
44 Bergström, Boréus (2012), s. 391. Se även Burman (2007b), s. 39; Bergström & Boréus (2012) s. 391 ff., särskilt s. 
398—399.  
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man ett emotionsperspektiv på straffrättslig offerprovokation, genom vilket hon undersöker för-

hållandet mellan känslor och handlingar samt hur detta hanteras inom ramen för prövningen av 

en straffrättsligt provokation. Burman berör även provokation i hennes avhandling, där hon 

bland annat undersöker brottsoffrets medagerande och vilken betydelse detta får för hur det 

kvinnliga brottsoffret konstrueras i straffrätten. Därutöver finns en forskningsproduktion om 

provokation i anglo-saxisk och i amerikansk juridisk litteratur, med såväl ett feministisk som ett 

rättsdogmatiskt perspektiv. Diskussionen rör främst hur provokation kan bidra till att en gärning 

bedöms som dråp i stället för mord.  

 

Bland genusrättsvetenskaplig forskning kan särskilt Anderssons avhandling Hans (ord) eller hennes 

samt Burmans avhandling Straffrätt och mäns våld mot kvinnor nämnas som exempel på hur diskurs-

analys har används i ett straffrättsligt perspektiv. Även Wegerstads avhandling Skyddsvärda intressen 

& straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt 

ofredande kan nämnas som ett exempel på normkritisk rättsvetenskap som inte enbart utgår från 

den rättsdogmatiska metoden. Därutöver har flera nordiska antologier publicerats så som Ex-

ploiting the Limits of Law. Swedish feminism and the challenge to pessimism, Responsible Selves. Women in the 

Nordic Legal Culture samt På Vei. Kjonn og rett i norden, vilka ger en översikt över den nordiska 

forskning som har skett på området.  

 

1.7 Disposition  

 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för provokation enligt BrB 29 kap. 3 § p. 1 enligt gällande 

rätt. Inledningsvis redogörs allmänt för provokationen betydelse för påföljdsbestämningen. Där-

efter undersöks närmare varför en provokation bör betraktas som en förmildrande omständighet. 

Detta följs av en närmare redogörelse för innebörden av BrB 29 kap. 3 § p. 1. Detta innefattar en 

undersökning av betydelsen av gärningspersonens sinnestillstånd för huruvida en provokation 

förelegat eller inte, provokationens tidsmässiga relation till gärningen och vad som kan utgöra ett 

uppenbart kränkande beteende.  

 

Kapitlet två syftar till att precisera innebörden av uppsatsen genusrättsvetenskapliga perspektiv 

och diskursanalysens teoretiska grund. Kapitlet inleds med en kortare redogörelse för genusrätts-

vetenskapens antagande om rätten, vilken följs av en närmare beskrivning av uppsatsens social-

konstruktivistiska teorigrund. Därefter utvecklas diskursanalysen som teori. Kapitlet avslutas med 
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en redogörelse för förhållandet mellan diskurs och makt samt vilken betydelse detta får för för-

ståelsen av rättens makt.   

 

I kapitel tre presenteras resultatet av diskursanalysen. Inledningsvis presenteras urvalskriterier och 

hur materialet har analyserats inom ramen för diskursanalysen. Detta följs av en presentation av 

de provokationsdiskurser som har identifierats i de analyserade rättsfallen. Därefter analyseras 

rättsfallen som diskursiv och social praktik. Uppsatsen avslutas med en diskussion om resultatet 

och dess betydelse för straffrättens hantering av provokation och förstålsen av vad som utgör ett 

provocerande kvinnligt beteende.   
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2. Provokation enligt gällande rätt  

 

2.1 Allmänt om BrB 29 kap. 3 § p. 1  

 

Som en del av 1989 års påföljdsreform infördes straffvärde som grund för påföljdsbestäm-

ningen.45 För att möjliggöra en proportionell påföljdsbestämning infördes olika försvårande och 

förmildrande omständigheter i BrB 29 kap. 2 och 3 §§, vilka på olika sätt påverkar brottets straff-

värde i försvårande eller förmildrande riktning. Den bestämmelse som enligt motiven är avsedd 

att omfatta olika former av provokationer är BrB 29 kap. 3 § p. 1. Av denna bestämmelse följer 

att domstolen vid bedömning av straffvärdet, särskilt ska beakta i förmildrande riktning om brot-

tet har föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende. Med provokation avses, enligt lag-

motiven, i allmänhet situationer där någon retas och hetsas till att begå brott.46  

 

Enligt lagmotiven till 1989 års lag var bestämmelsen avsedd att tillämpas med stor försiktighet.47 

Denna påkallade restriktiva tillämpning av provokation som förmildrande omständighet ledde till 

att bestämmelsen fick ett begränsat genomslag i praxis, vilket ansågs medföra att proportional-

itetsprincipen inte beaktades fullt ut vid påföljdsbestämningen.48 Genom lagändringen 2010 änd-

rades därför ordalydelsen i bestämmelsen, från det tidigare ”grovt kränkande beteende” till den 

nuvarande ordalydelsen ”uppenbart kränkande beteende”. Avsikten med ändring var att låta att de 

förmildrande omständigheterna beaktas i större utsträckning, för att på så sätt uppnå en mer dif-

ferentierad och nyanserad påföljdsbestämning. I doktrinen har det ifrågasatts om lagstiftarens 

ambitioner kommer uppnås genom den nya ordalydelsen och om ändringen innebär någon egent-

lig skillnad.49 Om domstolen finner att brottet har föregåtts av en provokation, ska straffvärde-

reduceringen ske med hänsyn till hur allvarlig provokationen var i det enskilda fallet.50  

 

Varken lagmotiven till 1989 års lag eller förarbetena till den lagändring som skedde 2010 innehål-

ler någon närmare beskrivning av vad som krävs för en giltig provokation. Följande avsnitt syftar 

                                                 
45 Om straffvärdet och dess betydelse för påföljdsbestämningen, se prop. 1987/88:120; Jareborg & Zila (2014), s. 
103—115.   
46 SOU 2008:85, s. 63. Jämför den tidigare definitionen som även innefattade att någon lockats till att begå brott, se 
SOU 1986:14, s. 447.  
47 Prop. 1987/88:120, s. 85. 
48 Prop. 2009/10:147, s. 27.  
49 Se Borgeke (2012), s. 163—165. Se även den kritik som anfördes av lagrådet i prop. 2009/10:147  s. 26—27.  
50 SOU 2008:85, s. 287. Förekomsten av en provokation kan även få betydelse även för brottsrubriceringen, exem-
pelvis genom att en brottslig gärning inte bedöms som grov om den föregåtts av en provokation, se Borgeke (2012), 
s. 154 och NJA 1995 s. 464. 
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därför till att närmare undersöka hur provokationsbestämmelsen ska förstås och vad som kan 

utgöra en straffrättsligt provokation. För att förstå provokationsbestämmelsen är det även av in-

tresse att undersöka på vilken teoretisk grund som en provokation bör utgöra en förmildrande 

omständighet.   

 

2.2 Närmare om provokation enligt BrB 29 kap. 3 § p. 1  

 

Trots att motiven inte innehåller någon närmare motiveringen varför en provokation bör beaktas 

i förmildrande riktning eller vad som utgör en sådan provokation som bör verka strafflindrande, 

är det ingen ny företeelse inom svensk rätt att beakta provokation som grund för strafflindring. 51 

Domstolarna hade redan innan 1989 beaktat provokation vid påföljdsbestämningen och brotts-

rubriceringen. Trots detta är det inte självklart varför en provokation skall resultera i att den 

brottsliga gärningen anses mindre klandervärd.52 Det torde därför vara angeläget att inledningsvis 

närmare undersöka vilken straffteoretisk grund som kan anföras för att beakta en provokation i 

förmildrande risktagning samt vilken grund som anses legitimera den svenska regleringen.  

 

2.2.1 De straffrättsteoretiska grunderna för existensen av en bestämmelse om pro-
vokation 

 

Varför en provokation bör betraktas som en förmildrande omständighet är ur ett straffrättsteore-

tiskt perspektiv inte självklart. Provokationens strafflindrande verkan innebär att en provocerad 

gärning anses vara mindre klandervärd än en oprovocerad gärning. Motiveras denna strafflindring 

av att brottsoffret till viss del är ansvarig för det brott som drabbat denne eftersom brottsoffret 

framkallat en våldsam impuls eller en plötslig ilska hos gärningspersonen, eller bör provokation 

utgöra en förmildrande omständighet eftersom brottsoffret gjort gärningspersonen en sådan 

oförrätt att gärningspersonen haft viss rätt att företa den brottsliga gärningen? 53   

 

                                                 
51 Se exempelvis hur dråp som ansågs ha föregåtts av en svår provokation hanterades i den gamla strafflagen, se SOU 
1986:14, s. 190 samt NJA 1972 s. 653; NJA 1975 s. 594 och NJA 1985 s. 757.  
52 Ulväng (2009), s. 186.   
53 Horder menar gärningspersonen i det förra fallet är ursäktad, i det senare fallet är gärningen rättfärdigad. Horder 
skriver ur ett engelskt perspektiv där provokation vid tiden för artikeln främst hade betydelse för brottsrubriceringen. 
se vidare Horder (1992), s. 1.  
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Von Hirsch och Jareborg menar att en provokations förmildrande verkan inte kan motiveras på 

samma grund som straffrättens rättfärdigande omständigheter.54 Den intressekonflikt   

mellan två skyddsvärda intressen som utmärker de rättfärdigande omständigheterna (till exempel 

nödvärn och nöd) föreligger normalt inte vid en provokation. Någon egentlig fara för ett av 

rättsordningen skyddat intresse uppstår inte om gärningspersonen avstår från att ”ge igen” för 

den upplevda provokationen. Horder uttrycker det som att provokationen inte är proaktiv utan 

snarare retrospektiv, den provocerade gärningen sker som en reaktion på en tidigare oförrätt.55 

Den provocerades rätt att ”ge igen” torde dock enligt von Hirsch och Jareborg inte förtjäna 

rättsordningens skydd.56  

 

Enligt von Hirsch och Jareborg kan provokationens förmildrande verkan i stället möjligen motiv-

eras med att gärningspersonen, till följd av provokationen, blivit så arg att denne förlorat själv-

kontrollen.57 Om gärningspersonen vid gärningstillfället befann sig i ett sådant känslomässigt 

(vredes)tillstånd att han eller hon haft en nedsatt förmåga att följa lagen, skulle förekomsten av en 

provokation kunna beaktas i förmildrande riktning med hänvisning till konformitetsprincipen. Kon-

formitetsprincipen är en grundläggande straffrättslig princip som innebär att ingen ska dömas om 

han eller hon inte haft tillfälle att rätta sig efter lagen.58 Om gärningspersonen till följd av vre-

desutbrottet har tappat kontrollen över sitt agerande, bör han eller hon ursäktas, om än inte helt, 

så delvis, vilket därmed kan motivera provokationens förmildrande verkan. Enligt en sådan moti-

vering saknar det emellertid betydelse om gärning föregåtts av ett kränkande beteende, eftersom 

det är gärningspersonens sinnesnärvaro som avgör om provokationen ska beaktas i förmildrande 

riktning. Det utmärkande för provokation, nämligen själva provokationen, beaktas således inte 

särskilt.59 En teori om varför en provokation bör verka strafflindrande tycks därför kräva att även 

gärningspersonens skäl för att reagera beaktas. Utan en sådan bedömning skulle alla situationer då 

någon tappar kontrollen över sina känslor till följd av någons handlande bedömas som förmild-

rande, även om gärningspersonen tydligt har överreagerat.60 Grunden för att beakta provokation 

                                                 
54 von Hirsch och Jareborg definierar provokation som en situation där gärningspersonen i vrede förövar en brottslig 
gärning därför att denne anser att den som gärningen riktar sig mot har kränkt gärningspersonen i ord eller handling, 
se von Hirsch & Jareborg (1986), s. 436.   
55 Horder (1996), s. 63.  
56 von Hirsch & Jareborg (1986), s. 436. 
57 von Hirsch & Jareborg (1986), s. 437.  
58 Asp m.fl. (2013), s. 48.  
59 Därutöver kan tilläggas att en provokation sällan leder till att gärningspersonen blir så arg att han eller hon kan 
anses ha tappat självkontrollen. Dessutom är ett uppenbart kränkande beteende bara en av flera möjliga omständig-
heter som kan föranleda att gärningspersonen tappar kontrollen över sitt handlande, se vidare Narayan & von Hirsch 
(1996), s. 16; Horder (1996), s. 63.  
60 Narayan & von Hirsch (1996), s. 16. 
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som en förmildrande omständighet måste därför sökas det faktum att gärningspersonen blivit 

kränkt.  

 

von Hirsch och Jareborg menar att även självbevarelsedrift möjligen kan anföras som ett argu-

ment för varför provokation utgör en förmildrande omständighet. Till skillnad från de rättsfärdig-

ande omständigheterna, som generellt företas i syfte att avvärja en fara, har kränkningen redan 

skett då en provocerad gärning begås.61 I stället kan provokationssituationer anses röra situationer 

då någon handlar för att freda ett sekundärt socialt intresse. Den provocerade gärningspersonen 

förlorar inte sitt anseende till följd av det kränkande beteendet, utan främst genom att låta provo-

kationen gå obemärkt förbi.62 Enligt von Hirsch och Jareborg bör ett sådant socialt intresse tiller-

kännas ett visst skyddsvärde och en gärning som företas för att freda ett sådant intresse kan 

följaktligen anses vara mindre klandervärd. Gärningspersonen som riskerar att utsättas för sam-

hällets förakt om denne inte reagerar på en provokation, bör sålunda inte klandras på samma sätt 

som den som agerar oprovocerat. 63 Det kan emellertid sällan hävdas att gärningspersonen fak-

tiskt riskerar samhällets förakt i sådan grad att denne förtjänar en mildare bedömning i normal-

fallen av provokation.64 Grunden för att beakta provokation som en förmildrande omständighet 

måste därför sökas i det som möjligen utmärker provokationen mest, nämligen i det faktum att 

gärningspersonen till följd av provokationen blivit kränkt och arg.  

 

von Hirsch och Jareborg menar därför att provokationens förmildrande verkan kan förklaras av 

den moralisk konflikt som gärningspersonen ställs inför vid en provokation. Ett grundläggande 

antagande för detta ställningstagande är att den provocerad gärningspersonen antas handla i ett 

tillstånd av harm, vilket kan beskrivas som en moralisk betingad vrede.65 Gärningspersonen är därmed 

inte enbart arg; han eller hon anses även ha ”goda skäl” för att vara arg på provokatören. Harmen 

gör det inte nödvändigtvis svårare för gärningspersonen att behärska sig. Däremot menar von 

Hirsch och Jareborg att ett vredesutbrott eller dylikt kan vara den moraliskt riktiga och bästa re-

aktionen på en provokation. Författarna påstår att den som inte visar sin harm vid allvarliga 

kränkningar inte sällan har för dålig självkänsla och tillmäter sin egen person ett alltför lågt 

värde.66 Enligt detta resonemang kan det därför till och med vara önskvärt och legitimt att de-

monstrera sin harm.67 Det kan, enligt von Hirsch och Jareborg, emellertid inte anses moraliskt 

                                                 
61 Se till exempel nödvärn enligt BrB 24 kap. 1 § och nöd enligt BrB 24 kap. 4 §. Se även Horder (1996), s. 16. 
62 von Hirsch & Jareborg (1986), s. 439.  
63 von Hirsch & Jareborg (1986), s. 439—440.  
64 von Hirsch & Jareborg (1986), s. 440.   
65 Se Svenska Akademien (2009).  
66 von Hirsch & Jareborg (1986), s. 441. 
67 von Hirsch & Jareborg (1986), s. 441—442.  
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försvarbart att ta till våld för att uttrycka sin vrede, vilket ger upphov till den konflikt som förfat-

tarna menar utmärker provokationen. Gärningspersonen har en moralisk rätt att få utlopp för sin 

vrede men inte på det moraliskt otillåtna sätt som har skett. Denna moraliska konflikt menar von 

Hirsch och Jareborg bäst förklarar och legitimerar varför en provokation bör utgöra en förmild-

rande omständighet.68  

 

2.2.2 Betydelsen av gärningspersonens känslo- och sinnestillstånd   

 

Av den nyss redovisade teorin om moralisk konflikt utmärks en provocerad gärning av att den 

begåtts i ett tillstånd av harm, det vill säga en moraliskt befogad vrede.  Gärningspersonen känslo-

tillstånd tycks därför vara av betydels för att provokationen ska beaktas som en förmildrande 

omständighet.  

 

Något krav på att gärningspersonen befunnit sig i ett särskilt känslotillstånd för att en provokat-

ion ska beaktas framgår däremot varken av lagtext eller lagmotiv.69 I rättspraxis betonar emellertid 

ofta domstolarna att en gärningen som har föregåtts av en provokation begåtts i ett tillstånd av 

ilska eller vrede. En provokation torde däremot inte utslutande kunna ge upphov till vredeskäns-

lor.70 I NJA 1996 s. 93 framhöll exempelvis Högsta domstolen att den omständighet att gärnings-

personerna varit ”chockade och rädda” till följd av ett föregående angrepp måste beaktas i 

förmildrande riktning, vilket tyder på att även andra känslor kan orsakas av en provokation.71 

Möjligen kan denna betoning på gärningspersonens känslotillstånd förklaras av vad som framhålls 

i propositionen till 1989 års lag angående bevisbördan för huruvida en provokation förelegat.  

 

Av lagmotiven framgår att bevisbördan för att en förmildrande omständighet som huvudregel 

åligger åklagaren. Åklagaren ska anses ha fullgjort sin bevisskyldighet om en omständighet inte 

nämns eller om en förmildrande omständighet åberopas men med beaktande av övriga omstän-

dighet inte framstår som trovärdig. Om invändningen om provokation endast är ett blankt påstå-

                                                 
68 Den moraliska konflikt som författarna refererar till är inte vad Narayan och von Hirsch kallar en faktiskt moralisk 
konflikt, exempelvis då någon önskar att inte såra en annans känslor, samtidigt som den inte vill vara oärligt. Kon-
flikten rör i stället moraliska känslor, en känsla av moraliskt rättfärdig vrede och en uppfattning om vilken reaktion 
som är moraliskt riktig. Gärningen är mindre klandervärd tillföljd av denna konflikt mellan gärningspersonen rättmä-
tiga vrede och valet av reaktion, se vidare Narayan & von Hirsch (1996), s. 19. Teorin får anses ha fått genomslag i 
svensk doktrin. Hänvisningar till teori återfinns både i brottbalkskommentaren och annan doktrin, se Berggren m.fl., 
Brottsbalken. En kommentar (via Zeteo), avsnitt 29 kap. 3 § p.1; Jareborg & Zila (2014), s. 116; Ulväng (2009), s. 186; 
Burman (2011a) s. 105.   
69 Se dock SOU 1986:14, s. 447, om stark sinnesrörelse som orsakas av en provokation. 
70 Se t.ex. NJA 1995 s. 464; NJA 1975 s. 594; NJA 1994 s. 310.  
71 Se NJA 1972 s. 654.  
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ende eller om den tilltalades berättelse ter sig verklighetsfrämmande bör domstolen lämna den 

påstådda omständigheten utan avseende. Om det inte kan uteslutas att en provokation förelegat 

åligger det dock åklagaren att bevisa motsatsen.  Betoningen på gärningspersonens känslotillstånd 

kan därför tjäna som ett bevis för att gärningspersonen faktiskt varit provocerad då denne begick 

gärningen, vilket antyder att invändningen varken utgjort ett blank påstående eller varit verklig-

hetsfrämmande. I enlighet med detta resonemang menar exempelvis Burman att domstolen vid 

en bedömning av om en provokation förelegat först har att pröva om gärningspersonen befunnit 

sig i ett emotionellt tillstånd och att detta tillstånd framkallats av någon annan, för att domstolen på 

så sätt ska kunna konstatera att gärningspersonen faktiskt varit provocerad då den brottsliga gär-

ningen företogs.72  

 

I doktrinen har främst förekomsten av ett känslotillstånd av vrede, ilska eller liknande ansetts 

kunna utgöra ett bevis för att gärningspersonens faktiskt varit provocerad.  Det framhålls även att 

ett dödande som har provocerats fram ofta har begåtts i ett ”okontrollerat affekttillstånd”.73 Nå-

got krav på att gärningspersonen plötsligt och tillfälligt tappat självkontrollen till följd av provo-

kationen kan emellertid inte anses föreligga i svensk rätt.74 Jareborg och Zila konstaterar förvisso 

att provokation uppvisar likheter med fall av nödvärnsexcess, men betonar att likheten avser om-

ständigheten att gärningsperson haft en moralisk rätt att agera men inte på det sätt som faktiskt 

skett.75 Även von Hirsch och Jareborg menar att en känsla av vrede inte nödvändigtvis utmärks 

av en okontrollerad ilska, utan snarare utmärks av en ”en benägenhet att visa fientlighet när till-

fället ges”.76  

 

Det tycks således följa av den betoning på gärningspersonens känslotillstånd i både praxis och i 

doktrinen att provokationen måste ha orsakat någon form av påvisbar känsloförändring hos gär-

ningspersonen.77 Provokationen måste ha gjort gärningspersonen arg, ursinnig, chockad, rädd 

eller liknande, vilket i sin tur föranledde gärningspersonen att vidta en viss handling.78 Det torde 

krävas att ett samband mellan det kränkande beteende och den efterföljande gärningen kan påvi-

sas, eftersom gärningspersonen annars troligtvis inte hävda att gärningen är framprovocerad.79 En 

                                                 
72 Burman (2011a) s. 104. 
73 Jareborg  m.fl. (2015), s. 23.  
74 Ulväng (2012), avsnitt 29 kap. 3 § p. 1. Jfr rekvisiten för en giltig provokation i engelsk rätt, se Herring (2008), s. 
240—241. 
75 Jareborg & Zila (2014), s. 116.   
76 von Hirsch & Jareborg (1986), s. 441.  
77 Se dock NJA 1995 s. 661, som möjligen pekar i annan riktning eftersom gärningspersonens sinnestillstånd inte 
omnämns i HD:s domskäl.  
78 Lernestedt (2010), s. 109.  
79 Jämför provokation i common law och det subjektiva rekvisitet, se Ashworth (2009), s. 251–252.  
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gärningsperson som utan vidare förklaring plötsligt blir ursinning torde därför inte kunna hävda 

att han eller hon blev provocerad.   

 

Som redan antytts är emellertid en prövning som enbart omfattar den tilltalades sinnestillstånd 

otillräcklig, eftersom en sådan bedömning bortser från gärningspersonens skäl för att bli provoce-

rad. Enligt teorin om moralisk konflikt är det kränkande beteendet som utgör grunden för varför 

gärningspersonen ska betraktas som mindre klandervärd.80 Prövningen måste därför även omfatta 

en bedömning av det beteende som har provocerat fram gärningen. Innan frågan om vad som 

kan utgöra ett uppenbart kränkande beteende undersöks närmre, ska frågan om vem som kan 

anses vara provokatör och när provokationen måste ha skett i förhållande till den brottsliga gär-

ningen kort beröras.   

 

2.2.3 Provokationens avsändare    

 

Det följer av BrB 29 kap. 3 § p. 1 att gärningen måste har föregåtts av någons uppenbart krän-

kande beteende. Det är därför inte nödvändigt att den som gärningen riktar sig mot är den 

samme som utfört det kränkande beteendet. Det tycks inte heller vara nödvändigt att provokatö-

ren specificeras, genom att en specifik person konstateras ha utfört provokationen. I NJA 1996 s. 

93 hade en vän till de tilltalade misshandlats svårt av en grupp av skinheads, vilket således skulle 

kunna tas för intäkt att även en grupp kan utföra ett sådant kränkande beteende som kan föran-

leda att gärningen bedömas som mindre klandervärd till följd av provokation. Av lagmotiven 

framgår att provokationen måste riktas mot gärningspersonen.81 Av NJA 1996 s. 93 skulle även 

närstående till gärningspersonen kunna vara den som utsätts för provokationen. Det senare utta-

landet i motiven tycks dock innebära att den krets som kan anses vara provocerade har minskats.   

 

2.2.4 Provokationens tidsmässiga relation till gärningen 

 
I provokationssituationer ska gärningen ha föregåtts av ett uppenbart kränkande beteende. Därmed 

uppstår frågan om när det kränkande beteendet måste ha skett i relation till den brottsliga gär-

ningen för att den brottsliga handlingen ska anses ha provocerats fram i straffrättslig mening.  I 

NJA 1972 s. 654 stod en man åtalad för att misshandlat sin flickvän på en ensligt belägen väg. 

HD konstaterade att mannen kort före gärningen hade fått vetskap om att flickvännen hade varit 

                                                 
80 Se även Ulväng (2012), avsnitt 29 kap. 3 § p. 1. 
81 SOU 2008:85, s. 394. von Hirsch och Jareborg menar att en provokation som riktas mot någon närstående till 
gärningspersonen bör beaktas som om provokation riktats mot gärningspersonen, se von Hirsch & Jareborg, s. 441.  
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otrogen mot honom, varför HD fann att han hade begått gärningen i ett ”chockartat tillstånd” 

och att hans självkontroll var starkt nedsatt. Mannen hade under samma kväll som gärningen 

företogs, via en vän, fått höra att hans flickvän hade varit med andra män under en längre tid. Av 

rättsfallet kan därför utläsas att en provokation som sker kort före eller i nära anslutning till den 

brottsliga gärningen kan beaktas i förmildrande riktning.   

 

Emellertid illustrerar ett annat avgörande från HD att provokationen varken måste begås kort 

före eller i nära anslutning till gärningen. I NJA 1996 s. 93 stod några ungdomar åtalade för att ha 

tillverkat brandbomber. Ungdomarna, som hade invandrarbakgrund, hade kvällen innan de till-

verkade bomberna blivit överfallna av skinheads. En vän till ungdomarna hade misshandlats 

svårt. För att försvara sig mot framtida överfall hade ungdomarna tillverkat brandbomber. HD 

fann att de tilltalade hade gjort sig skyldiga till förberedelse till grov misshandel. HD framhöll 

dock vid påföljdsvalet att omständigheterna vid brottet måste beaktas i förmildrande riktning och 

hänvisade till att ungdomarna, till följd av det tidigare överfallet, vid gärningstillfället var ”chock-

ade och rädda”. Trots att HD inte uttryckligen hänvisade till bestämmelsen om provokation, 

hänvisar lagkommentaren till BrB 29 kap. 3 § p. 1 till fallet.82 Rättsfallet förefaller därmed ha tol-

kats som ett exempel på en provokation. Rättsfallet visar att provokation nödvändigtvis inte 

måste ske kort före gärning för att provokationen för att kunna utgöra en förmildrande omstän-

dighet.  

 

I jämförande syfte kan den engelska provokationsbestämmelsen nämnas. När gärningspersonen 

har givits möjlighet att planera sin reaktion på en provokation, har det ansetts kunna krävas att 

denna ”hämndaktion” sker på ett sådant sätt som lagen tillåter. En planerad hämnd som innebär 

att gärningspersonen begår ett brott har inte ansetts förtjäna rättsordningens sympati.83 Den tidi-

gare nämnda teorin om moralisk konflikt kräver inte att gärningen begås inom en viss tidsram 

från det att provokationen har skett. Tvärtom menar von Hirsch och Jareborg att den vrede som 

gärningspersonen (rättmätigt) känner ”kan vara länge och förstärkas med tiden, om den under-

blåses av grubblerier kring en tillfogad oförrätt”.84 Hur lång tid som kan tillåtas förflyta mellan en 

provokation och den efterföljande gärningen för att denna fortfarande ska anses ha föregåtts av 

någons uppenbart kränkande beteende torde därför vara lämnat till praxis att avgöra.  

 

                                                 
82 Se Berggren m.fl. (2015), under avsnitt 29 kap. 3 § p. 1. Se även Ulväng (2012) kommentar till 29 kap. 3 § p. 1.  
83 Enligt engelsk rätt krävs för beaktande av provokation att gärningspersonen tillföljd av det provokationen tappat 
självkontrollen, se vidare Ashworth (2009), s. 251 ff.  
84 von Hirsch & Jareborg (1986), s. 440.   
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2.2.5 Uppenbart kränkande beteende  

 

Enligt BrB 29 kap. 3 § p. 1 ska domstolen beakta om gärningen har föregåtts av någons uppenbart 

kränkande beteende. Provokationen måste utgöras av någons beteende och det är därför inte möjligt 

att hävda att exempelvis ett snöoväder med efterföljande tågförseningar har provocerat fram en 

brottslig gärning. Det måste vara en handling, ett uppförande eller ett yttrande som utgör provo-

kationen.85  

 

Bedömningen av det kränkande beteendet ska, enligt lagmotiven, ske utifrån vad som typiskt sett 

utgör ett klart kränkande beteende i ett sådant sammanhang som det var fråga om i det enskilda 

fallet.86 Vid 2010 års lagändring, framhölls det i förarbetena att det kvalificerande rekvisitet uppen-

bart inte togs bort helt eftersom det ansågs medföra en risk att gärningspersonens personliga erfa-

renheter av att vara provocerad skulle tillmätas för stor betydelse vid prövningen. Gärningsper-

sonens subjektiva uppfattning om beteendet ska därför inte vara avgörande för bedömningen om 

det var frågan om ett sådant uppenbart kränkande beteende som förutsätts i BrB 29 kap. 3 § p. 

1.87 Det ska i stället, efter en objektiv bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, framstå 

som förståeligt varför gärningspersonen agerade som denne gjorde.88 Denna del av prövningen har 

i doktrinen har beskrivits som provokationens normativa led. Vad domstolen har att pröva är om 

de skäl som gärningspersonen angett för provokationen ska accepteras eller inte.89  

 

I lagmotiven ges inga exempel på vad som typiskt sett kan utgör en provokation. Däremot sker 

en hänvisning till NJA 1995 s. 464 och NJA 1995 s. 661.90 Det senare, NJA 1995 s. 661, antyder 

att brottsliga gärningar bör kunna betraktas som ett uppenbart kränkande beteende.91 I målet 

hade målsäganden tillsammans med en annan man försökt att råna en butik. Målsäganden vän-

tade i en bil utanför butiken under tiden som hans kompanjon gick in i butiken. Väl inne i buti-

ken blev kompanjonen övermannad av den tilltalade butiksägaren. Den tilltalade tog rånarens 

pistol och avlossade två skott mot den bil i vilken målsäganden befann sig. HD konstaterade att 

den tilltalade befann sig i en nödvärnssituation, men att nödvärnshandlingen var uppenbart oför-

                                                 
85 Jämför Herring (2008), s. 239 f.  
86 Prop. 2009/10:147, s. 44. 
87 Däremot bör putativ provokation kunna åberopas. Vid uppsåt- respektive oaktsamhetprövningen enligt täcknings-
principen torde frånvaro av förmildrande omständigheter bedömas på samma sätt som frånvaro av negativa rekvisit, 
se Asp m.fl.(2013), s. 343-344. Gärningspersonens subjektiva upplevelse av händelsen måste ligga till grund för be-
dömningen, oavsett om den är felaktig eller ej, se von Hirsch & Jareborg (1986), s. 442–443. 
88 Prop. 2009/10:147, s. 44.  
89 Burman (2011a), s. 104—105; Lernestedt (2010), s. 109.   
90 SOU 2008:85, s. 63.  
91 Se även NJA 1983 s. 339.  
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svarlig. Domstolen menade däremot att gärningen hade föregåtts av ett mycket allvarligt brott, var-

för domstolen betraktade det som en förmildrande omständighet. Ett förhållandevis allvarligt 

brott kan därför möjligen betraktas som ett typiskt kränkande beteende men någon vidare väg-

ledning ges inte av målet. Bedömningen blir därför avgörande av samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet.  

 

I lagmotiven uttalas att gärningspersonens relation till den som utfört det kränkande beteendet är 

en omständighet som ska beaktas. 92 En sexuell relation mellan två personer anses till exemepel 

generellt inte vara något provocerande. Om den sexuella relationen däremot är en del av en otro-

hetsaffär blir bedömningen en annan och den sexuella relationen kan utgöra en provokation som 

ska beaktas i förmildrande riktning.93 I NJA 1972 s. 654 ansågs till exempel vetskapen om part-

ners otrohet ha försatt gärningspersonen i svår chock.94 Domstolen har på ett liknande sätt be-

dömt att ett besked om uppbrott från en relation har utgjort en provokation, vilket endast kan 

förstås med hänvisning till parternas relation.95  

 

Domstolen bör även beakta gärningspersonens personliga egenskaper. Förarbetena framhåller för-

visso att gärningspersonens personliga erfarenheter inte ska läggas till grund för bedömningen 

huruvida en provokation förelegat, men en provokation kan svårligen bedömas utan att den rela-

teras till gärningspersonenen personliga egenskaper. Som ett belysande exempel menar Ashworth 

att det generellt inte kan anses utgöra en provokation att sparka undan en krycka, men för någon 

som är beroende av kryckor för att kunna ta sig fram, kan ett sådant beteende framstå som myck-

et provocerande.96 På samma sätt bör gärningspersonens kön, etnicitet, sexualitet, religion och 

liknande beaktas vid bedömning av det påstått kränkande beteendet. I  

NJA 1985 s. 776 ansågs exempelvis gärningspersonen, som hade rötter i Filipinerna, ha blivit 

provocerad då målsäganden kallat honom ”svarting”.  

 

Vid bedömningen om det framstår som förståeligt att gärningspersonen reagerade på det påstått 

kränkande beteendet torde även gärningspersonens värderingar och politiska åsikter påverka hur 

gärningspersonen uppfattar ett visst beteende. NJA 1995 s. 464 är ett tydligt exempel på hur 

denna bedömningen kan bli problematisk. I målet stod en man åtalad för att ha dödat en annan 

man genom 64 knivstick. Enligt den tilltalade hade offret försökt pressa ner den tilltalades huvud 

                                                 
92 Prop. 2009/10:147, s. 44.  
93 Ashworth (1976), s. 300.   
94 Se även RH 1992:244.  
95 Se NJA 1978 s. 244; NJA 1990 s. 776.  
96 Ashworth (1976), s. 300. 
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mot sitt skrev och uppmanat denne att ge honom oralsex, vilket enligt HD hade försatt den till-

talade i ett ”okontrollerat ursinne” som resulterade i dödsmisshandeln av offret. HD menade att 

gärningspersonen hade utsatts för en ”förhållande allvarlig provokation” och dömde den tilltalade 

till dråp. Under den föregående utredningen gav gärningspersonen uttryck för starkt homofoba 

åsikter och han menade att homosexuella demoraliserar samhället samt att ”homosexuella borde 

sättas på en öde ö och smitta ner varandra så att de dör”. Gärningspersonen tillhörde dessutom 

en skinheadgrupp som gav uttryck för nationalsocialistiska idéer. För en sådan gärningsperson 

framstår troligtvis alla uttryck för homosexualitet som provocerande, än mer en uppmaning att 

själv utföra en homosexuell handling. Det framstår därför inte som särskilt förvånade att gär-

ningspersonen hävdade att denne blivit provocerad.  

 

Att gärningspersonen på olika sätt hävdar att gärningen varit provocerad är inte ovanligt. Träsk-

man menar att många fall av uppsåtligt dödande är sådana som gärningspersonen själv anser vara 

en direkt följd av att denne har provocerats. I ljuset av det nyss refererade HD-fallet frågar sig 

därför Träskman ”i vilken utsträckning domstolen skall acceptera de värderingar som gärnings-

mannen har och i vilken mån den i sitt domslut ska skall förkasta dem på grund av att de inte står 

i överrensstämmelse med dem som mer allmänt accepteras i samhället”, för att på så sätt begränsa 

antalet fall där provokation bör beaktas. 97 Det torde det även följa av den i motiven påkallade 

objektiva bedömningen att alla beteenden inte kan anses vara provocerande endast för att gär-

ningspersonen hävdar så. Denna objektiva  bedömning bör därför ske mot någon form av allmän 

värdering.  Lernestedt betonar dock faran med en bedömning som blir för centrerad kring vad 

som typiskt sett anses utgöra en provokation. En sådan bedömning riskerar, enligt Lernestedt, att 

bli diskriminerande för gärningspersoner som domstolen inte kan identifiera sig med.98  

 

För att undvika en bedömning som grundas på vad som allmänt anses vara en provokation me-

nar Lernestedt att utformningen av de ”måttstockar” som domstolen bedömer provokationen 

utifrån måste läggas tillräckligt ”nära” den tilltalade i det konkreta fallet, men inte allt för nära 

gärningspersonen eftersom måttstocken då riskerar att förlora karaktären av just en måttstock. 99 

En viss jämförelse mot mer allmänna värderingar torde därför vara nödvändigt. Burman menar 

                                                 
97 Träskman (1995), s. 443. Träskman är kritisk till domstolens bedömning och menar att den är diskriminerande för 
homosexuella. Han ställer frågan om samma bedömning hade gjorts om en heterosexuell kvinna hade gjort samma 
närmande mot en heterosexuell man. Mannen skulle kunna betrakta även ett sådant beteende som demoraliserande. 
98 Lernestedt (2010), s. 113 ff. Jämför domstolens bedömning i RH 1990:125 där gärningspersonen invände att en 
gärning som innebär att en äkta man berövar sin otrogna hustru livet betraktas som mindre allvarlig i dennes hem-
land. Invändningen godtogs inte av hovrätten som dömde mannen för mord. Domstolen fann ingen anledning att 
underskrida straffminimum.      
99 Lernestedt (2010), s. 112.  
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att Lernestedt därigenom rör vid ett klassiskt problem för den liberala straffrätten, nämligen hur 

den värdeneutralitet som anses nödvändigt för att realisera en likabehandling av individuella gär-

ningspersoner uppnås. Burman är tveksam till hur en prövning av den moraliska konflikten som 

provokationen enligt den svenska modellen ger upphov till kan ske utan att domstolen faller till-

baka på normer på en mer generell nivå.100  

 

Det är således svårt att ange några generella typexempel på vad som kan utgöra ett uppenbart 

kränkande beteende. Frågan om vad som utgör ett uppenbart kränkande beteende kan endast 

besvaras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Den normativa bedöm-

ningen som blir nödvändig riskerar som Lernestedt tidigare har påpekat, att medföra att gär-

ningspersoner som domstolen kan identifiera sig med bedöms vara provocerade i högre grad än 

andra förrövare. Vilken betydelse får detta för fall då det är en kvinna som påstås ha provocerat 

en manligt gärningsperson? Är rättens bedömning objektiv i fråga om kön eller riskerar även 

denna bedömning att avgöras utifrån en manligt norm?   

 

 

 

  

                                                 
100 Burman (2011a), s. 112. Jämför även ”the reasonable personal”-kriteriet som används inom engelsk rätt, se Her-
ring (2008), s. 240 ff.; von Hirsch & Jareborg (1988), s. 243 ff. 
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3. Ett genusrättsvetenskapligt perspektiv  

 

3.1 Inledning 

För att särskilt granska provokation som en förmildrande omständighet vid fall där en man blivit 

provocerad av en kvinna utgår uppsatsen, som framgått i kapitel ett, från ett genusrättsvetenskapligt 

perspektiv på bestämmelsen i BrB 29 kap. 3 § p. 1. Följande kapitel syftar till att närmare redo-

göra för vad ett genusrättsligt perspektiv innebär, vilka antaganden som denna forskningstradit-

ion utgår från och hur rätten kan förstås ur ett poststrukturalistiskt perspektiv.   

 

Begreppet genusrättsvetenskap är en sammanfattande beteckning över den forskningstradition 

som fokuserar och analyserar sambandet mellan kön och rätt.101 Genusrättsvetenskapen är starkt 

präglad av den anglo-saxiska och anglo-amerikanska feminist legal studies, men har utvecklats i ett 

nordiskt sammanhang och innehåller därför inslag som är specifika för den nordiska kontexten.102 

Genusrättsvetenskapen utgår emellertid i stor utsträckning från samma grundläggande antagan-

den som övrig feministisk teori. Det är inte främst enskilda lagar som anses vara sexistiska, ob-

jektifierande och diskriminerande, utan kritiken riktas mot hela rättssystemet, vilket innefattar 

såväl rättsvetenskapen och val av metod som den praktiska rättstillämpningen.103  

 

3.2 Närmare om genusvetenskapens kritik av rätten 

 

Den tidiga kvinnorätten innebar att kvinnors intressen lyftes fram och undersökes ur ett rättsligt 

perspektiv. Lagar kritiserades för att främja endast manliga intressen och bortse från kvinnors 

situation. Den kvinnorättsliga forskningen innebar att medvetenheten om kvinnors roll i rätten 

ökade men forskningen erbjöd ingen grundläggande kritik mot rättssystemet och den juridiska 

metoden.104 Efterföljande feministiska rättsvetare menade att även rättens mest grundläggande 

antagande måste ifrågasättas för att undersöka hur rätten som system påverkar kvinnor.   

 

                                                 
101 Gunnarsson & Svensson (2009), s. 11. Begreppet har ifrågasatts eftersom det anses kunna leda till att genusrätts-
vetenskap avskrämar sig från övrig genusvetenskaplig forskning, se vidare not 6 i Burman (2011b), s. 386. 
102 Svensson (2013), s. 275.  
103 Burman (2011b), s. 391.  
104 Burman (2011b), s. 391.  
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I sin artikelsamling Unspeakable Subjects diskuterar Lacey den kritik som den feministiska rättsve-

tenskapen riktat mot den mer traditionella rättsvetenskapen och uppfattningen om rätten.105 En 

kritik rör särskilt föreställningen om en neutral och värderingsfri rättslig argumentation. Denna 

förställning om neutralitet i den rättsliga argumentationen följer av den positivistiska och liberala 

uppfattningen om rätten som objektiv och neutral i frågor om kön, klass och etnicitet.106 En så-

dan föreställning förutsätter att rätten i sig ger de nödvändiga förutsättningarna för en neutral och 

en likvärdig tillämpning på två formellt likvärdiga parter.107 Feministiska rättsvetare ifrågasätter 

om en sådan objektivitet och neutralitet är möjlig i en annars icke-könsneutral värld. 108  En av 

dessa feministiska rättsvetare är MacKinnon, som förkastar föreställningen om rättens påstådda 

könsneutralitet och menar att en sådan föreställning döljer den könsnorm som faktiskt tillämpas. 

Rättens grundläggande antaganden och värderingar, som osynliggörs genom den påstådda neut-

raliteten är, enligt MacKinnon, grundad i en manligt norm. 109   

 

På samma sätt förutsätts det straffrättsliga rättssubjektet i den liberala straffrätten vara en auto-

nom och en rationell person, vilket får implikationer exempelvis i fall av våld i nära relationer. En 

kvinna som inte lämnar en våldsam relation uppvisar inte ett beteende som förväntas av det ab-

strakta rationella och autonoma rättssubjektet som förutsätts, vilket riskerar att medföra att kvin-

nans upplevelser av våldet ifrågasätts i en domstolsprocess. Om kvinnan utsätts för våld bör det 

rationella valet vara att lämna mannen.110 Även i rättsvetenskaplig forskning bortses ofta från 

förekomsten av ojämlika maktförhållanden som kan påverka parternas förmåga att delta i den 

rättsliga argumentationen.111    

 

Kritiken av rätten som objektiv och neutral innebär även ett ifrågasättande om rätten som ett 

slutet system som är avskilt från politik, moral och religion. Lacey menar att föreställningen om 

rättens autonomi återfinns i stora delar av den rättspositivistiska rättstraditionen.112 Många av 

rättspositivismens grundläggande frågeställningar, såsom vad som utgör rättens legitimitetsgrund, 

gränsen mellan rättsligt och icke-rättsligt och källan för rättens auktoritet bygger på antagandet 

om rätten som ett system med tydliga gränser mot exempelvis politik. Antagandet om rätten som 

                                                 
105 Lacey (1998), s. 5—12. 
106 Se Svensson (1997), s. 55, särskilt not. 78; Lacey (1998), s. 5.   
107 Gunnarsson & Svensson (2009), s. 114  
108 Svensson belyser detta genom en jämförelse mellan de omständigheter som traditionellt har ansetts relevanta vid 
våldtäkt respektive rån. Vid våldtäkt kan kvinnans beteende och klädsel på olika sätt tolkas som relevanta för den 
rättsliga bedömning. Vid en bedömning av ett rån skulle aldrig offrets kläder eller stora rikedom anses vara juridiskt 
relevanta vid bedömning av rånbrottet, se vidare Svensson (2001), s. 101.  
109 MacKinnon (1991), s. 25; Lacey (1998), s. 8. Se även Andersson (2001), s. 333.   
110 Jämför Christie (2001), s. 50.  
111 Lacey (1998), s. 5—6.  
112 Lacey (1998), s. 7.  
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ett autonomt system är även ett utmärkande drag i den rättsdogmatiska tradition som präglat den 

svenska rättsvetenskapen, där rättssystemet framställs som ett koherent och slutet system.113  

Konsekvensen av ett sådant synsätt är att de faktorer som påverkar rätten osynliggörs men även 

att alternativa perspektiv på vad som kan utgöra rättsliga relevanta omständigheter kan avfärdas 

som politik eller icke-relevant för rättsvetenskapen.114 Även här kan mäns våld mot kvinnor tjäna 

som ett belysande exempel.  Burman menar att mäns våld mot kvinnor allmänt är accepterat som 

ett socialt problem. Inom ramen för straffrätten riskerar dock detta problem att avfärdas som ett 

”kvinnointresse” eller som ett särintresse som svårligen kan förenas med den rådande straffrätts-

liga systematiken. De svårigheter som uppstår när mäns våld mot kvinnor ska hanteras inom 

straffrätten antas inte bero på det rättsliga systemet, utan på omständigheterna vid mäns våld mot 

kvinnor som svårligen kan förenas med rådande straffrättsliga principer och metoder.115  

 

Ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv betraktas inte rätten som ett objektiv eller neutral slutet 

system som ensamt kan utgöra en grund för rationellt avvägda beslut. I stället har genusrättsve-

tenskapliga forskare intresserat sig för de outtalade värderingarna, de dolda premisserna och de 

oreflekterade antaganden som utgör grunden för det rättsliga systemet. Rätten antas påverkas av 

samhällets värderingar och dess strukturer. Samtidigt anses rätten fylla en viktig funktion i upp-

rätthållandet och formandet av de samma.116  

 
 

3.2.1 Socialkonstruktivism  

 

Genusrättsvetenskapen är, liksom annan feministisk teori, tydligt influerad av socialkonstruktiv-

ismen.117 Grunden i denna teori är antagandet om att den sociala världen, med dess subjekt och 

objekt, är socialt konstruerad.118 Den traditionella positivistiska epistemologin, där kunskap anses 

uppnås genom objektiva observationer av från vetenskapen oberoende verklighet avvisas och 

kunskap antas i stället uppstå i sociala interaktioner mellan människor.119  Kunskap anses uppstå 

genom former av sociala processer mellan exempelvis forskaren och det denne undersöker, vari-

                                                 
113 Persson (2007), s. 55; Burman (2007a), s.89—92.  
114 Persson (2007), s. 54 ff. Svensson talar om en ”avskiljandets logik” som förutsätts av ett vetenskapligt samhälle 
men även rätten som system. En sådan uppfattning kräver att ”det andra” kan avskiljas, men även att distinktionen 
av vad som är rättsligt sker med hjälp av negationen av det andra, dvs. som icke-vetenskapligt eller icke-rättsligt, se 
vidare Svensson (1997), s. 55.  
115 Se vidare Burman(2007a), s. 94. Som exempel nämner Burman den debatt som föranledde införandet av grov 
kvinnofridskränkning (BrB 4 kap. 4 § a). 
116 Gunnarsson & Svensson (2009), s. 114; Lacey (1998) s. 7; Burman (2007a), s. 97 ff.  
117 Burman (2011b), s. 385; Alvesson & Sköldberg (2008), s. 352.  
118 Burman (2007b), s 31. 
119 Burman (2007b), s. 32. För positivistisk epistemologi, se Niemi-Kiesiläinen m.fl. (2007), s. 76 ff. 
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genom olika ”sanningar” konstrueras. För juridikens del konstrueras på så sätt kunskap om rätten 

bland annat i domstolen och vid universiteten.  

 

Socialkonstruktivismen intar en kritisk inställning till ”sann” och ”objektiv” kunskap och be-

skrivningar av omvärlden som utger sig för att vara neutrala och värderingsfria. Människans kun-

skap om omvärlden är en produkt av de kategorier och koncept som människan använder för att 

beskriva och för att förstå världen. Dessa kategorier och koncept är inte speglingar av motsva-

rande kategorier i naturen, utan produkter av den kulturella och historiska kontexten vari de exi-

sterar.120 Som exempel menar Burr att barn länge betraktades som små vuxna, långt ifrån den 

särskilt skyddsvärda grupp som barn på många sätt utgör idag. ”Kategorin” barn som den förstås 

den idag är således ett relativt modernt fenomen, vilket visar hur dessa kategorier förändras över 

tid och rum.121  

 

Frågan om hur olika fenomen förstås får reella konsekvenser och är inte enbart en fråga av teo-

retiskt intresse. Konsekvensen av att barn inte längre betraktas som mindre vuxna har medfört att 

de nu anses vara en särskilt skyddsvärd grupp, vilket bland annat kan illustreras genom att åtgär-

der som särskilt rör barn idag ska företas med beaktande av ”barnets bästa”, se till exempel För-

äldrabalk 6 kap. 2a §.122  Utan förståelsen av barn som en särskilt grupp skulle ett sådant beak-

tande vara otänkbart. En viss förståelse av ett fenomen innebär därför att vissa tankar och hand-

lingar möjliggörs samtidigt som andra förblir otänkbara.  

 

Socialkonstruktivismen innebär för rättsvetenskapens del att uppfattningen om rätten som ett 

självständigt system av normer som appliceras på olika former av ”oberoende” fakta kan ifråga-

sättas. Rätten anses, enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, vara en del av den sociala pro-

cess som skapar vad som uppfattas som fakta. Andersson konstaterar att det finns en tydlig kon-

struktivist dimension i straffrätten. En händelse som inträffar konstrueras med hjälp av straffrät-

ten till ett brott och personen som förövat brottet blir samtidigt en gärningsperson.123 Vilka gär-

ningar som anses utgör brott påverkas i sin tur av sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden 

vid tiden för kriminaliseringen.   

 

                                                 
120 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 10-11; Burr (2004), s. 4.  
121 Burr (2004) s. 3—4.  
122 Se vidare Schiratzki (2014), s. 32—35.  
123 Andersson (2004), s. 16. 
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3.2.2 Språkets och diskursers betydelse för socialkonstruktivismen 

 

Relationen mellan språk och verklighet är central för socialkonstruktivismen. Enligt socialkon-

struktivismen går människans tillträde till verkligheten genom språket. Eftersom det inte är möj-

ligt att uttala sig om verkligheten utan språk, är det inte möjligt att skilja mellan språk och verk-

lighet.124 Språket fyller därför inte enbart en deskriptiv funktion av en given verklighet, utan har 

en avgörande roll i konstruerandet av denna verklighets objekt och subjekt.125  

 

Existensen av en icke-lingvistisk sfär, det vill säga en verklighet utanför språket förnekas emeller-

tid inte. Laclau och Mouffe exemplifierar detta genom ett exempel med en sten som ligger på ett 

fält. Socialkonstruktivismen avvisar tanken att stenen skulle ha någon mening i sig själv och att 

det föreligger ett givet förhållande mellan språk och materia. Beroende på den sociala kontexten 

får stenen olika innebörd. För stenåldersjägaren kan stenen vara ett vapen, för bosättaren en del 

av en husgrund och för arkeologen kan stenen utgöra ett potentiellt arkeologiskt fynd. Antagan-

det om språket som konstituerande innebär att kunskapen om stenen är beroende av den tolk-

ning som görs. Beroende av den historiska och den kulturella kontexten, får olika tolkningar fö-

reträde samtidigt som andra förblir otänkbara. Språket får på så sätt betydelse för både vad som 

är möjligt att tänka och vad som blir gjort.126 Språkets avgörande betydelse för både förståelsen av 

den sociala världen och för vad som är möjligt att tänka och göra, innebär även att språkets struk-

tur och mönster får en avgörande betydelse för förståelsen av omvärlden.  

 

Diskursteorin utgår från det poststrukturalistiska antagandet om att språket är strukturerat i möns-

ter eller i diskurser.  En diskurs kan, mycket förenklat, beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen”.127 Fairclough beskriver en diskurs som en social praktik i form av ett bestämt 

sätt att tala och att skriva och som en form av handling som används för att beskriva, påverka 

och förstå omvärlden.128 Diskursen strukturerar vad som kan erfaras samt vilken innebörd som 

erfarenheten ges. Detta kan illustreras med hjälp av det följande exemplet med förståelsen av 

jordbävning. En jordbävning är en fysisk händelse som existerar oberoende av människors tankar 

eller tal. Jordbävningen är därför ett ”materiellt faktum” som påverkar människor oavsett vilka 

förställningar de har om jordbävningen. När jordbävningen ska ges en innebörd befinner den sig 

däremot inte längre utanför diskursen. Beroende på hur diskursen är utformad vid tiden och plat-

                                                 
124 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 15–16. Se även Burman (2007b), s. 33.  
125 Fairclough (1992), s. 41—43. 
126 Bergström & Boréus (2012), s. 379 
127 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 7.  
128 Fairclough (1992), s. 63-64.  
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sen för jordbävningen, kan händelsen förstås både som ett naturfenomen eller som ett utslag av 

Guds vrede.129 Förståelsen av jordbävningen blir beroende av den rådande diskursen. Således kan 

det finnas olika diskurser som beskriver samma fenomen på olika sätt. I exemplet med jordbäv-

ning uppfattas fenomenet olika beroende på om det förklaras inom en geologisk eller inom en 

religiös diskurs.130  

 

Utmärkande för Faircloughs diskursbegrepp är det dialektiska förhållandet mellan diskursen och 

den sociala situation, institution och struktur som omger diskursen. Diskurserna både formar och 

begränsas av sociala relationer som klass, och sociala institutioner som rätten .131 Diskursen bidrar 

till konstituerandet av alla delar av den sociala strukturen som i sin tur formar dem. Diskurserna 

är därför inte enbart något som representerar och beskriver världen, utan något som bidrar till att 

konstituera, upprätthålla och förändra densamma.132 Rättsliga diskurser bidrar därför till att kon-

struera de fakta och de begrepp som blir relevanta för en viss rättslig tolkning.133 Wegerstad me-

nar att rätten på så sätt inte reglerar något som kan anses existerar före rätten, utan är en del av 

den process i vilket detta något blir till.134 

 

Diskursen får effekter genom att den formar möjligheterna för vad som blir gjort och inte gjort, 

för vad som inkluderas och vad som exkluderas. Diskurserna formar  det sociala livet genom att 

de tillåter vissa åsikter och uttryck, samtidigt som andra exkluderas, marginaliseras och för-

bjuds.135 Den som avser förändra samhället måste därför förändra diskursen. Diskursen blir däri-

genom ett tydligt maktmedel. 136  

 

3.2.3 Diskurs som ett uttryck för makt   

 

Den poststrukturalistiska maktanalysen skiljer sig från den mer klassiska uppfattningen av makt 

som något som innehas av individer, klasser eller statsmakter. Foucault menar att makt är något 

som genomsyrar alla delar av samhället och som uppstår i relationer mellan subjekt. Makt kan 

emellertid inte endast förstås som en repressiv kraft som används för att kontrollera individer och 

grupper. Om maktens enda funktion var repression skulle den, enligt Foucault, lätt ge upphov till 

                                                 
129 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 15—16.  
130 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 72. 
131 Fairclough (1993), s. 134. 
132 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 64 ff.  Se även Bergström & Boréus (2012), s. 359.  
133 Nieme-Kiesiläinen m.fl. (2007), s.73. 
134 Wegerstad (2015), s. 50  
135 Andersson (2004), s. 32; Fairclough (1992), s. 43. 
136 Bergström & Boréus (2012), s. 359–360, Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 15—16.  
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motstånd. Makten betraktas i stället som en producerande kraft som påverkar och formar alla delar 

av samhället och individen.137 Maktrelationer uppstår i relation mellan subjektet, exempelvis kate-

gorierna man och kvinna, som konstitueras i relation till varandra och inte som enskilda och av-

skilda subjekt; mannen blir vad kvinnan inte är.138 Detta producerande maktbegrepp är utmär-

kande för Foucault och poststrukturalister. Vad som anses vara sant, vad som kan erfaras och hur 

detta förstås är därför enligt Foucault olika uttryck för makt.139 Makten hindrar inte kunskap, den 

producerar den. Syftet med att undersöka vad som anses vara sant i ett samhälle är inte att avslöja 

den som falsk, utan att förstå hur diskurser påverkar vad som anses vara sant eller inte.140  

 

Smart påpekar att Foucaults egna diskussion om makten är ofullständig utifrån ett rättsligt per-

spektiv, eftersom han helt enkelt utelämnar rätten i sin maktanalys.141 Smart menar emellertid att 

rätten i enlighet med Foucaults resonemang bör förstås som ett system som producerar en dis-

kurs som gör ”sanningsanspråk”. Endast genom att beskriva rätten som en diskurs kan dess fulla 

makt analyseras.142 Genom den juridiska metoden, rättssystemet och rättsprocessen accepteras 

vissa omständigheter, beskrivningar och uppfattningar samtidigt som andra diskvalificeras som 

”inte rättsligt relevanta”. I brottmålsprocessen måste domstolen tolka och tillämpa straffrättsliga 

begrepp på parternas upplevelser och bedöma vilka omständigheter som ska beaktas eller inte. 

Domstolen tolkning av de olika omständigheterna avgörs av olika rättsliga diskurser.143 Anders-

son hävdar exempelvis att den straffrättsliga diskursen innehåller en viss syn på kön, kropp och 

sexualitet. Rättens producerande makt blir synlig när domstolen grundar olika resonemang i 

denna syn på kropp och sexualitet och därigenom (re)producerar samma syn på kön, kropp och 

sexualitet.144  

 

Hur straffrättens ansvars- och rättsskyddssubjekt förstås formas således av rådande straffrättsliga 

diskurser. Smart menar att det resultat som nås genom den juridiska metoden likt vetenskapen 

                                                 
137 Foucault (1980), s. 97–98. Svensson betonar maktens “icke-intentionella sida” som särskilt betydelsefull, tillskill-
nad från den klassiska viljestyrda avsiktliga makten. Den icke-intentionella makten tar sig bl.a. uttryck genom mäns 
mera självklara sätt att ta plats och sättet de framställs och avbildas i kultur och media, Svensson (1997), s. 112—113.  
138 Svensson (1997), s. 110.  
139 Foucault (1980), s. 119. Se även Andersson (2004), s. 33.  
140 Foucault (1980), s. 59. Fairclough menar att diskurser utgör en form av politisk och ideologisk praktik som etable-
rar, bibehåller och förändrar maktrelationer mellan olika kollektiva enheter i samhället, se Fairclough (1992), s. 67. 
Ideologi beskrivs som “betydelse i maktens tjänst”, mer precist som betydelsekonstruktioner som bidrar till pro-
duktion, reproduktion och transformation av dominansrelationer. Dominansrelationer kan existera på grundval av 
t.ex. kön och klass och ur dessa relationer skapas ideologier, se vidare Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 79.  
141 Smart (1995), s. 73. Foucault menar att det är mer givande att undersöka makten där den inte är framträdande i 
form av exempelvis en lag, för att förstå maktens komplexa funktion, se Foucault (1980), s. 96—97.  
142 Smart (1995), s. 8. Se även Wegerstad (2015), s. 50.  
143 Jfr Jareborg om subsumtion och subordination, se Jareborg (2001), s. 107. 
144 Andersson (2004), s. 264–265. 
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gör anspråk på att vara ”det rätta” svaret. Rätten gör anspråk på att ha en metod som kan sortera 

bort det som anses irrationellt och isolera en objektiv kärna och på så sätt finna vad ”som faktiskt 

hände”.145  

 

Med Faircloughs terminologi kan straffrätten beskrivas som en diskursordning bestående av flera 

olika diskurser som dels utgör ett bestämt sätt att tala och skriva, dels ger mening och innebörd åt 

den verklighet som straffrätten avser att reglera. Därigenom blir straffrätten även ett uttryck för 

makt, eftersom rätten ger legitimitet till vissa beskrivningar av den sociala världen och osynliggör 

andra.146 Fairclough betonar emellertid att diskurser inte är statiska. En text kan innehålla flera 

olika betydelsepotentialer eftersom texter överlag är öppna för flera tolkningar. Fairclough menar 

att en rådande hegemoni aldrig är stabil utan ständigt skiftande och ofullbordad. Konsensus är ”en 

motsägelsefull och instabil jämvikt” som kan förändras.147 Nya språkbruk kan skapas och ge upp-

hov till förändringar i den rådande diskursen, genom hänvisningar till andra diskurser eller genom 

användning av nya diskurser.148  

 

  

                                                 
145 Smart (1989), s. 11 ff.; Svensson (1997), s. 226—227. 
146 Jämför Smart (1989), s. 9 ff.   
147 Fairclough (1992), s. 93. Hegemoni kan beskrivas som en form av maktövning där maktutövandet institutional-
iseras  genom kulturella och social processer som skapar konsensus och social sanktioner om vad är rätt, normalt och 
verkligt, se Gunnarsson & Persson (2009), s. 206. Fairclough menar vidare att människor kan befinna sig mellan olika 
ideologier, vilket kan skapa en känsla av osäkerhet som i sin tur kan skapa en insikt om ideologierna och dess olika 
verkningar, se vidare Winther Jörgensen & Philips (2000), s. 80. 
148 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 76; Bergström & Boréus (2012), s. 361 ff.; Gunnarsson & Svensson 
(2009), s. 126.   
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4. Analys av HD-avgöranden samt opublicerade hovrättsavgö-

randen 

 

4.1 Inledning 

 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka vilket beteende som anses utgöra en provokation 

i fall där en tilltalad man ansetts ha blivit provocerad av en kvinnlig målsägande. Domstolen ska 

som framgått av kapitel två vid en provokationsinvändning pröva om det kan anses förståeligt att 

gärningspersonen kände sig provocerad149. Domstolens bedömning av det kränkande beteendet 

blir därför avgörande för huruvida en förmildrande omständighet anses föreligga. Diskursana-

lysen möjliggör en undersökning av domstolarnas beskrivningar av parternas beteende, våldets 

orsaker och den roll parterna spelar vid de brottsliga gärningarna. Rättsfallsanalysen syftar till att 

undersöka vilket beteende som anses utgöra en provokation. Detta görs genom en diskursanalys 

där syftet är att identifiera de provokationsdiskurser som visar hur domstolen beskriver och för-

står det påstått provocerande beteendet.  Syftet har således varit att undersöka vilket beteende 

som anses provocerande i då domstolarna tillämpar lagen i praktiken.  

   

4.1.1 Material och urval 

 

Analysen har skett av HD-avgöranden samt opublicerade hovrättsfall från 2010—2015. Antalet 

avgöranden från HD samt publicerade hovrättsfall som uttryckligen berör provokation är förhål-

landevis få. För att möjliggöra ett bredare analysunderlag, har därför även opublicerade rättsfall 

från hovrätterna från 2010—2015 inkluderats. Valet att analysera opublicerade avgörande har 

motiverats främst ur kvantitetshänseende. Domstolarna är ofta kortfattade i fråga om någon pro-

vokation förelegat och det har därför ansetts nödvändigt att analysera ett större antal domar.  

Tidsintervallet har därför valts för att få ett brett, men fortfarande hanterbart underlag för ana-

lysen. Valet att inkludera rättsfall från åren 2010–2015 har motiverats med den lagändring som 

genomfördes 1 juli 2010.150 Ett av syftena med lagändringen var att öka de förmildrande omstän-

digheternas genomslag i påföljdsbestämningen, vilket har givit en förhoppning att detta har möj-

                                                 
149 Prop. 2009/10:147, s. 44.  
150 SFS 2010:370.  
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liggjort ett bredare underlag vid urvalet av materialet.151 Ur ett rättsdogmatiskt hänseende kan 

urvalet te sig något märkligt eftersom det bortser från publicerade hovrättsavgöranden och istället 

lägger stor vikt vid opublicerade fall. Diskursanalysen har emellertid inte skett i syfte att tolka 

gällande rätt i rättsdogmatisk mening, utan har genomförts för att undersöka vilket provo-

kationsdiskurser som kan identifieras i den dömande praktiken.  

 

Avgöranden från HD har valts utifrån hänvisning i lagmotiven samt doktrinen, särskilt brotts-

balkskommentaren. En kontrollsökning har gjorts men inga övriga fall av intresse har hittats.  

 

För de opublicerade hovrättsavgörandena har en sökning skett på avgöranden innehållande be-

greppet provokation. Som framgått av avsnitt 1.3 har undersökningen avgränsats till att gälla brott 

enligt straffbuden i BrB 3 kap. samt BrB 4 kap. 4a §. Rättsfall rörande andra brott har därför sor-

terats bort. Vidare har endast fall där den tilltalade varit en man och målsägande en kvinna valts 

ut. Därutöver har fall där endast någon av parterna nämner provokation sorterats bort. Utgångs-

punkten har således varit fall där domstolarna har funnit att en provokation har förelegat, ef-

tersom det främst är därigenom som domsstolen ger uttryck för en rättslig provokationsdiskurs. 

Fall där provokationen endast beaktas inom ramen för skadeståndsprövningen har inte inklude-

rats.  

 

Avgränsningen medför att tingsrättsavgöranden från den aktuella perioden inte har analyserats. 

Detta innebär att fall som inte överklagats till hovrätten eller som inte har beviljats prövningstill-

stånd inte har analyserats, vilket medför att eventuella diskurser och diskursordningar som före-

kommer i tingsrätternas domskäl faller utanför analysen. En undersökning av tingsrättsavgöran-

dena har inte ansetts vara möjlig inom tidsramen för denna uppsats. 

 

Hovrättsavgörandena har valts med förhoppning om ett mer utförligt analysunderlag i form av 

domskäl. Därutöver kan, likt Wegerstad konstaterar i sin avhandling, hovrättsavgörandena ge en 

uppfattning om vad som är problematiskt i det straffrättsliga systemet.152 Diskursanalysen skiljer 

sig emellertid från den rättsdogmatiska rättsfallstolkningen, eftersom det är texten som sådan som 

analyseras. I de analyserade fallen är både tingsrättens och hovrättens domskäl en del av samma 

kommunikativa händelse och har därför lästs och analyserats om de innehållit resonemang eller 

beskrivningar av en eller flera provokationer.  

 

                                                 
151 Om frågan vilken lag som tillämpas, jämför lag (1964:163) om införande av brottsbalken, 5 §. 
152 Se Wegerstad (2015), s. 79. 
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Totalt omfattar analysen sex HD-avgöranden och 47 avgöranden från hovrätterna. Avgörandena 

från HD avser två fall fråga om mord alternativt dråp, ett fall av grov kvinnofridskränkning samt 

tre fall av grov alternativt misshandel av normalgraden. Hovrättsavgörandena avser två fall av 

försök till mord, nio fall av grov kvinnofridskränkning och 35 fall av grov alternativt misshandel 

av normalgraden.  

 

Varje rättsfall har inledningsvis lästs som en text utifrån frågan om vilket beteende som domsto-

len har ansett vara provocerande. Rättsfallen är ofta mycket kortfattade i fråga om vad som ut-

gjort en provokation. Domstolen konstaterar exempelvis ofta att ”viss provokation” har beaktats 

vid bestämmande av straffvärdet eller vid brottsrubriceringen.153 Domstolens redovisning av par-

ternas utsagor har därför lästs för att undersöka vad som kan ha utgjort det provocerande bete-

endet. Eftersom en diskurs kan beskrivas som ett bestämt sätt att beskriva och förstå världen, är 

det domstolens beskrivningar  och motiveringar som används för att belysa de diskurser som före-

kommer när domstolen resonerar huruvida det är fråga om sådan provokation som bör tillmätas 

en mildrande verkan av straffet. Då flera fall innehåller en liknande beskrivning har detta tolkats 

som en provokationsdiskurs. Dessa redovisas nedan i avsnitt 4.2. I rättsfallsanalysen görs ingen 

vidare analys av om orsaken till varför provokationsinvändningen godtas.154 

 

I enlighet med Faircloughs ”tredimensionella” diskursanalys betraktas även rättsfallen som dis-

kursiva praktiker.155 För att undersöka textens interdiskursivitet relateras provokationsdiskursen 

till andra identifierade diskurser, exempelvis en diskurs om parternas förhållande som problema-

tisk. Intertextualiteten undersöks genom att resultaten från analysen av hovrättens opublicerade -

avgöranden jämförs med äldre avgöranden från HD. En sådan jämförelse kan visa om en diskurs 

har bestått under en längre tid, vilket tyder på att en beskrivning av ett visst beteende som provo-

kativt är mer dominerande än andra alternativa tolkningar. Analysen av domskälen som diskursiv 

praktik sker nedan i avsnitt 4.4. 

 

Rättsfallen och de identifierade diskurserna analyseras slutligen som en social praktik. I denna del 

relateras de identifierade diskurserna till främst sociologisk forskning om hur män beskriver och 

förklarar sitt våld mot kvinnor. Analysen av diskurserna som social praktik sker nedan i avsnitt 

4.5.  

 

                                                 
153 Se t.ex. Göta hovrätts dom 2011-11-03 i mål B 1429-11; Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2014-10-27 i 
mål B 2402-14; Hovrätten för Västra Sveriges dom 2015-03-25 i mål B 5070-14.  
154 Jämför avsnitt 2.2.2 om bevisbördan för förmildrande omständigheter enligt BrB 29 kap. 3 § p. 1.  
155 Se avsnitt 1.4.2.  
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4.2 Provokationsdiskurser  

 

4.2.1 Inledande anmärkningar 

 

I följande avsnitt redovisas de diskurser som förekommit i störst utsträckning i HD:s och hov-

rätternas avgöranden.  Med hjälpa av diskursanalysen av de studerade avgörandena har jag kunnat 

identifiera fem diskurser; (1) diskursen om kvinnans provocerande yttrande, (2) diskursen om 

provokation genom bråk, (3) diskursen om kvinnans fysiska våld som provokation, (4) diskursen 

om otrohet som provokation och (5) diskursen om uppbrott som provokation. I det analyserade 

materialet är de tre första diskurserna mest förekommande men de två senare har ansetts vara 

tillräckligt specifika för att kunna betraktas som egna provokationsdiskurser. I det följande av-

snitten redovisas var och en av de identifierade provokationsdiskurserna närmare. De fall som 

inte inkluderats i redovisningen har antingen innefattat allt för kortfattade domskäl för att möjlig-

göra en analys eller innehållit provokationer som endast förekommit i mycket få fall.156 

 

I samtliga fall har parternas namn bytts ut till mannen och kvinnan. ”Den tilltalade” respektive 

”målsäganden” har valts att inte användas för att tydliggöra att rättsfallen avser en man och en 

kvinna och att det därmed är en kvinna och hennes beteende som anses ha provocerat en man.   

 

4.2.2 Diskursen om kvinnans provocerande yttranden  

 

En diskurs om kvinnans provocerande yttranden förekommer tydligt i fem hovrättsavgöranden 

samt i ett HD-avgörande.157 I denna diskurs beskrivs kvinnans olika yttrande som olika former av 

muntliga provokationer. I NJA 1975 s. 230 menar gärningspersonen ”[a]tt han slagit henne be-

rodde inte på att hon velat gå ut och lägga sig i det andra rummet utan i stället på att de kommit 

att tala om en misshandel, som mannen några dagar tidigare blivit utsatt för…och att kvinnan 

därvid fällt ett yttrande som i hög grad förargade mannen” [kursivering tillagd]158. I domskälen 

framgår inte vad kvinnan sagt men domstolen konstaterar att gärningen begåtts i ”en starkt upp-

                                                 
156 Samtliga 47 hovrättsavgöranden redovisas i källförteckningen.  
157 Svea hovrätts dom 2014-05-14 i mål B 8906-13; Hovrätten för Västra Sveriges dom 2011-10-10 i mål B 1602-11; 
Hovrätten för Övre Norrlands dom 2011-11-16 i mål B 811-10; Göta hovrätts dom 2015-10-14 i mål B 1114-15; 
Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-17  i mål B 2938-13; NJA 1975 s. 230. Jämför NJA 1989 s. 97.  
158 NJA 1975 s. 230, s. 236—237.  
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retad sinnesstämning”, vilket enligt mannens förklaring har orsakats av kvinnans beteende. 159  

Förklaringen tycks därmed godtas av domstolen.  

 

I diskursen sker sällan någon närmare precisering av vad provokationen består av. Det förekom-

mer att domstolen väljer att framhålla att ett eller flera kränkande uttalanden har skett utan att 

någon närmare prövning eller beskrivning av vad som utgjort det uppenbart kränkande beteende 

eller yttrandet görs av domstolen.160 Av parternas utsagor framgår att provokationen främst be-

står av tillmälen, så som horbock och pedofil, men även yttrande av obekväma uppgifter om att 

mannen misshandlat en partner i ett tidigare förhållande tycks beaktas som en provokation.161 

Kvinnans yttranden beskrivs i diskursen som hånfulla och kränkande för mannens självkänsla. 162  

Som reaktion på dessa för mannen nedvärderande utlåtandena använder han våld.  

 

I diskursen antyds även att kvinnan genom sina yttrande har uppträtt på ett sådant sätt som inte 

förväntas av en kvinna. I ett fall konstaterar domstolen att kvinnan genom sitt yttrande ”vid några 

fall uppträtt provocerande eller i vart fall på ett mycket olämpligt sätt”[kursivering tillagd].163 Dom-

stolens skrivning tyder på att kvinnas olämpliga beteende, även om det inte kan anses vara en 

provokation, har påverkat gärningspersonen på ett sätt som enligt domstolen anses vara av rele-

vans. Kvinnans olika yttrande kan därför vara en del av kvinnans påstått ”olämpliga sätt” som, 

även om det inte utgör en direkt provokation, beskriv som en omständighet som påverkar dom-

stolens bedömning. Beskrivningen ger en antydan om att kvinnan bör uppföra sig på ett sådant 

sätt som förväntas av henne om hon inte vill uppfattas som provokativ. 

 

4.2.3 Diskursen om provokation genom bråk  

 

I sju hovrättsavgöranden och i två fall från HD beskrivs provokationen vara en del av det bråk 

eller det gräl som förekommit mellan parterna.164 I diskursen anses kvinnan ha provocerat man-

nen genom sitt deltagande i de bråk som förekommit mellan parterna. Kvinnans tillskrivs exem-

                                                 
159 NJA 1975 s. 230, s. 237. 
160 Se t.ex. Svea hovrätts dom 2014-05-14 i mål B 8906-13.  
161 Svea hovrätts dom 2014-05-14 i mål B 8906-13; Göta hovrätts dom 2015-10-14 i mål B 1114-15; Hovrätten för 
Västra Sveriges dom 2014-02-17  i mål B 2938-13.  
162 Svea hovrätts dom 2014-05-14 i mål B 8906-13.  
163 Hovrätten för Övre Norrlands dom 2011-11-16 i mål B 811-10, s. 8.   
164 NJA 1989 s. 97; NJA 2005 s. 712; Hovrätten för Nedre Norrlands dom 2012-10-29 i mål B 275-12; Hovrätten för 
Skåne och Blekinges dom 2014-10-27 i mål B 2402-14; Hovrätten för Övre Norrlands dom 2012-03-30 i mål B 213-
11; Svea hovrätts dom 2015-06-01 i mål B 2628-15; Svea hovrätts dom 2013-07-04 i mål B 4232-13; Hovrätten för 
Övre Norrlands dom 2011-11-16 i mål B 811-10; Hovrätten för Västra Sveriges dom 2015-03-25 i mål B 5070-14.  
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pelvis ansvaret för den utveckling bråken tagit, vilket ofta inneburit att mannen valt att använt 

våld i samband med bråken. I NJA 2005 s. 712 menar HD i påföljdsfrågan att ”beaktas bör också 

att det måste antas att kvinnans beteende under alkoholpåverkan i vissa fall kan ha haft viss bety-

delse för den utveckling bråken mellan makarna fått”165. I ett annat avgörande konstaterar dom-

stolen att kvinnan blev ”omedelbart aggressiv och påstridig. Hon ville kasta ut honom ur lägenheten, 

medan han ansåg att hon borde gå. Man måste säga att han blir kraftigt provocerad innan han själv 

börjar bli otrevlig och svara emot” 166 [kursivering tillagd]. Kvinnans pådrivande och aktiva roll i 

de gräl som förekommit beskrivs således som en betydelsefull omständighet som anses kunna 

förklara mannens agerande.  

 

Uppfattningen om den grälande kvinnan som provocerande förstärks av det faktum att domsto-

larna i flera fall inte preciserars provokationen genom att domstolen resonerar eller bedömer vil-

ket beteende som utgjort sådan ett uppenbart kränkande beteende som avses i BrB 29 kap. 3 § p. 

1. I ett fall konstaterar domstolen endast att det har förekommit ”provokation/ömsesidiga gräl” 

167, vilket tyder på att något särskiljande mellan bråket och själva provokationen inte är nödvändig 

i diskursen. I ett annat fall framhåller parterna i målet att det förekommit gräl mellan parterna, 

vilket leder till att domstolen konstaterar att det inte kan utelutas att den åtalade misshandeln 

föregåtts av en provokation från kvinnans sida.168 I diskursen tycks därför förekomsten av gräl 

och bråk bli synonymt med förekomsten av provokation, eftersom det i dessa fall inte är nöd-

vändigt att någon närmare redogörelse sker för vilken del av grälet eller bråket som utgjort själva 

provokationen eller provokationerna. Det är anses inte krävas någon vidare förklaring varför kvin-

nan genom sitt deltagande i grälet har agerat på ett för mannen provocerande sätt. I diskursen 

förstås därför själva grälet som en provokation.   

 

Det förekommer dock fall där domstolen menar att kvinnan ”deltagit aktivt i de bråk som före-

kommit mellan henne och mannen och även provocerat honom”[kursivering tillagd].169 Denna 

beskrivning antyder en alternativ beskrivning där grälet inte i sig är tillräckligt för att hävda att 

kvinnan uppträtt på ett provocerande sätt. Även i det nyss citerade rättsfallet beskrivs emellertid 

                                                 
165 Mannen hävdade att upprinnelsen till bråken var kvinnans sammanhängande provokativa sätt. Domstolen me-
nade som visat ovan att kvinnan hade ett ansvar för den utvecklingen bråken tagit men konstaterade samtidigt att 
ansvaret för de brottsliga gärningarna vilade tungt på mannen, se NJA 2005 s. 172. Se även NJA 1989 s. 97, där gär-
ningen föregicks av ett häftigt gräl.  
166 Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2014-10-27 i mål B 2402-14, s. 6. Hovrätten menar, utan någon närmare 
motivering, att den åtalade misshandeln har föregåtts av viss provokation, s 5. Tingsrätten framhåller att ”eftersom 
hon från första början varit kraftigt provocerande kan hans åtgärder innefattas i någon form av nödvärnsrätt. Åtalet 
ska i denna del ogillas”, s. 6. 
167 Svea hovrätts dom 2015-06-01 i mål B 2628-15, s. 8.  
168 Hovrätten för Övre Norrlands dom 2012-03-30 i mål B 213-11, s. 6,8. 
169 Svea hovrätts dom 2013-07-04 i mål B 4232-13, s. 30.   
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förekomsten av bråk och provokation i ett sammanhang, där det för förståelsen av händelsen 

kring gärningen anses vara relevant att även framhålla att kvinnan deltagit aktivt i de bråk som 

förekommit. Sammanfattningsvis innebär diskursen att kvinnans delaktighet i parternas gräl för-

stås som en bidragande orsak till mannens våld, där kvinnan genom enbart sitt deltagande i grälen 

har agerat på ett för mannen provocerande sätt.  

 

4.2.4 Diskursen om kvinnans fysiska våld som provokation  

 

I elva hovrättsavgöranden beskrivs provokationen bestå i någon form av fysiskt våld från kvin-

nans sida.170 I diskursen anses mannen ha blivit provocerad genom det fysiska våld han har utsatts 

från kvinnans sida. Våldet beskrivs inte uttryckligen som ett uppenbart kränkande beteende utan 

beskrivs som direkt provocerande. Vid de fall då det fysiska våldet utgörs av slag mot kroppen, så 

som örfilar och knytnävsslag, beskriver domstolarna det som en tydlig provokation. Domstolarna 

konstaterar exempelvis att en örfil ”utan tvekan” 171 utgör en provokation och att gärningen ”fö-

regåtts av beaktansvärd provokation” då kvinnan slagit mannen.172 I de fall där det fysiska våldet 

är mindre utmärkande, exempelvis då kvinnan endast tagit tag i mannen menar domstolarna i 

stället att endast ”viss provokation” har förelegat.173 I diskursen avgörs således graden av provo-

kation av hur allvarlig våldet kan anses vara.  

 

Detta visar att en tydligare proportionalitetsbedömning mellan den föregående provokation och 

den brottsliga gärningen sker i den nu berörda diskursen än i övriga provokationsdiskurser. Som 

framgått av avsnitt 4.2.2 och 4.2.3 saknas ofta en mer precis beskrivning av provokationens inne-

börd då kvinnan anses ha provocerat mannen genom ett yttrande eller genom sin delaktighet i ett 

bråk mellan parterna. I diskursen om kvinnans fysiska våld som provokation redovisas en tydli-

gare relation mellan kvinnan provokation och mannens efterföljande reaktion. I ett fall konstate-

rar exempelvis domstolen att det ”kan ha varit kvinnan som har inlett våldsamheterna med att 

’hysteriskt’ slå mot mannen”, men domstolen betonar samtidigt, i enlighet med proportionalitets-

bedömningen, att mannens våldsamma reaktion ”gått utöver vad som kan ha varit föranlett av att 

                                                 
170 Göta hovrätts dom 2012-02-21 i mål B 26-12; Göta hovrätts dom 2013-05-17 i mål B 147-13; Göta hovrätts dom 
2013-03-01 i mål B 2709-12; Hovrätten över Skåne och Blekinge B 2402-14; Hovrätten för Västra Sveriges dom 
2014-09-30 i mål B 2539-14; Svea hovrätts dom 2012-04-03 i mål B 8357-11; Svea hovrätts dom 2012-03-05 i mål B 
3930-11; Svea hovrätts dom 2013-02-06 i mål B 3291-12; Svea hovrätts dom 2014-09-12 i mål B 11036-13; Svea 
hovrätts dom 2014-10-23 i mål B 11293-13; Hovrätten för Övre Norrlands dom 2012-09-19 i mål B 252-12. 
171 Svea hovrätts dom 2014-10-23 i mål B 11293-13, s. 16.  
172 Svea hovrätts dom 2013-02-06 i mål B 3291-12, s. 8.  
173 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-09-30 i mål B 2539-14, s. 7.   
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kvinnan skulle ha agerat provokativt”.174 Denna tydligare precisering och proportionalitetsbedöm-

ning kan möjligen förklaras av att det fysiska våldet i de analyserade fallen är möjliga att isolera 

och bedöma som enskilda specifika handlingar, som på ett mer konkret sätt kan jämföras med 

mannens efterföljande reaktion.  

 

I diskursen förekommer fall då domstolens bedömning av provokationens proportionalitet besk-

rivs i samband med domstolens prövning om gärningspersonen agerat i nödvärn. I ett fall kon-

staterar domstolen att ”det är ostridigt att kvinnan i tumultet tillfogar mannen en blåtira. Man-

nens åtgärder att hålla kvinnan hårt i armarna och att knuffa henne mot en vägg kan inte utgöra 

mera än ringa misshandel. Eftersom hon från första början varit kraftigt provocerande kan hans åt-

gärder innefattas i någon form av nödvärnsrätt[kursivering tillagd]”.175 Kvinnas provokation blir där-

med ett uttryckligt angrepp på mannen och dennes intressesfär, vilket på ett tydligare sätt kan 

förklara varför mannen valt att svara med våld.  

 

4.2.5 Diskursen om otrohet som provokation 

 

Utöver de diskurser som har presenterats ovan, återfinns några mindre förekommande provo-

kationsdiskurser i de analyserade domstolsavgörandena. Av dessa märks särskilt en diskurs om 

otrohet som provokation. I diskursen beskrivs mannen ha blivit provocerad av kvinnans otrohet 

och hans vetskapen därom. Ur HD:s praxis kan ett fall nämnas där HD framhåller att det ”i målet 

är utrett, att mannen, kort före misshandeln, av en kamrat fått höra att hans trolovade…varit ho-

nom otrogen sedan lång tid tillbaka samt att han förövat misshandel i ett tillstånd av djup upprördhet 

över att hon sålunda har svikit honom”176 [kursivering tillagd]. Beskrivningen av otroheten sker 

främst ur mannens perspektiv och beskedet om kvinnans otrohet beskrivs som en för mannen 

chockartad upplevelse. Domstolen menar att ”underrättelsen om hennes otrohet inneburit en så 

stor psykisk påfrestning att han förlorat besinningen”177 Kvinnans otrohet och därmed svek mot 

mannen beskrivs därmed som en så stor påfrestning för mannen att han inte förmått att behålla 

besinningen. Kvinnans svek mot mannen görs till den utlösande faktorn för mannens efterföl-

jande misshandel av kvinnan.   

 

                                                 
174 Svea hovrätts dom 2012-03-05 i mål B 3930-11, s. 20.    
175 Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2014-06-02 i mål B 2794-13, s. 6. Se även Svea hovrätts dom 2014-10-23 
i mål B 11293-13 där bedömningen om nödvärn och bedömningen om provokation genomfördes under en och 
samma rubrik i tingsrättens domskäl.  
176 NJA 1972 s. 654, s. 664.  
177 NJA 1972 s. 654, s 663.   
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 Diskursen återfinns i ett av de analyserade hovrättsfallen där domstolen konstaterar att ”man-

nens upprördhet vid tillfället hade sin grund i att kvinnan på ett för honom provocerande sätt 

hade varit otrogen.” 178 Även här sker beskrivningen främst utifrån mannens perspektiv och orsa-

ken till våldet härleds till mannens upprördhet över kvinnans otrohet.  

 

4.2.6 Diskursen om uppbrott som provokation 

 

Bland de analyserade HD-avgörandena märks även en diskurs om uppbrott som provokation där 

kvinnan genom sitt uppbrott från mannen anses provocerat mannen.179 I ett fall menar HD ”att 

det skulle varit slut mellan parterna, har ”uppenbarligen kommit som en chock för [den tilltalade], 

vilken kommit till lägenheten på inbjudan av kvinnan”.  I ett annat fall hade kvinnan aktualiserat 

en brytning av hennes och mannens förhållande. Domstolen väljer att betonar hur kvinnan ”… 

med ett leende sade att han kunde riva det försoningsbrev som hon tidigare hade skrivit” vilket 

mannen menar var det som fick hans sinne att rinna över; ”[h]an ville ge henne en läxa för att 

hon lekte med hans känslor”. 180 HD konstaterar att gärningen inte varit helt oprovocerad och att 

mannen handlat i ett tillstånd av djupt upprördhet. I diskursen beskrivs därför uppbrotten från 

relationen och det sätt på vilket uppbrottet har skett på som provokationer som har lett till att 

mannen senare misshandlat kvinnan. Beskrivningen i domstolens domskäl sker främst utifrån 

mannens perspektiv. I domskälen beskrivs kvinnan som någon som leker med mannens känslor, 

som utan respekt (med ett leende på läpparna) väljer att förkunna att förhållandet är över. Det 

manliga perspektivet blir synligt även i NJA 1978 s. 244 där HD framhåller att ”mannen har, oak-

tat att han uppträtt aggressivt mot kvinnan, ”uppenbarligen hyst varma känslor för henne”. Skrivningen 

förmedlar en bild av att mannen egentligen inte hade några onda avsiktet. Våldet förstås som ett 

undantag, något avvikande som hade kunnat undvikas om kvinnan respekterat mannen och hans 

känslor. Upplevelsen beskrivs även här utifrån mannens perspektiv där han framställs som den 

svikna parten, vars känslor kvinnan inte respekterar genom sitt agerande.  

 
 
 

                                                 
178 Göta hovrätts dom 2013-03-01 i mål B 2709-12, s 3. Här kan även nämnas det i inledningen nämnda fallet med 
polismannen som fick vetskap om sin frus otrohet, se avsnitt 1.1.  
179 NJA 1990 s. 776; NJA 1978 s. 244.  
180 NJA 1990 s. 776, s. 789. Tingsrätten väljer att beskriva samma händelse som ” varvid hon hånleende uppmanade 
honom att riva brevet”, s. 779.  
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4.3 Domskälen som diskursiv praktik 

 
Enligt Fairclough utgör inte domskälen enbart texter som ger uttryck för olika diskurser. De är 

även exempel på diskursiva praktiker, dvs. praktiker där diskurser skapas och vidareförmedlas. 

Fairclough menar att en analys av den diskursiva praktiken är nödvändig för att undersöka hur de 

berörda diskurserna förhåller sig till andra diskurser och äldre eller nyare texter.181 Vid en analys 

av den diskursiva praktiken analyseras hur texten produceras och hur texten konsumeras.  

 
De provokationsdiskurser som har påvisats genom rättsfallsanalysen existerar inte i ett diskursivt 

vakuum. De formas i en straffrättslig diskursordning, där olika diskurser interdiskursivt bidrar till 

att skapa den beskrivning som ges ett händelseförlopp vid en straffrättslig prövning.182 I flera fall 

där domstolen beskriver ett beteende som en provokation i enlighet med någon av de ovan redo-

visade provokationsdiskurserna, beskrivs även parternas relation som problematisk. I de fall då 

det föreligger eller tidigare har förelegat ett förhållande mellan mannen och kvinnan, beskrivs 

provokationen och det efterföljande våldet i en kontext där parternas relation beskrivs som ”kon-

fliktfyllt”183, ”problematiskt”184, ”stormigt”185 och  innehållande ”problem och bråk”.186 Relat-

ionen beskrivs därutöver i viss fall innehålla både verbala tillmälen och ömsesidiga handgriplig-

heter.187 Våldet förstås därmed som en del av den problematiska relationen. Provokationsdiskur-

serna bidrar således till formandet av andra diskurser, i detta fall vad Burman har kallat en diskurs 

om relationsvåld, där våldet beskrivs i en kontext av parternas problematiska förhållande men även 

förklaras främst av den dåliga relationen.188 Provokationsdiskurserna är därutöver en viktig del i 

hur rättsskyddssubjektet konstrueras som medansvarig för de brott som förekommit mellan par-

terna och således även en betydelsefull del av de diskurser som konstruerar straffrättens gär-

ningsperson och rättsskyddssubjekt.   

 
Frågan om hur domskälen tolkas och mottas av textens mottagare är svårare att svara på inom 

ramen för denna analys.189 Följande kan dock konstateras. I det analyserade materialet förekom-

                                                 
181 Fairclough (1992), s. 55, 78 ff.  
182 Winther Jörgensen & Phillips (2001), s. 77. Jämför Fairclough hävdar att alla beskrivningar, deduktioner, definit-
ioner är sammanbundna och beroende av diskursen i vilken de existerar. Inga uttalanden kan göras utan att andra 
påståenden och antaganden aktualiseras genom vad Fairclough kallar diskursernas ”intertextuella relationer”, se vi-
dare Fairclough (1992), s. 46.  
183 Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2014-10-27 i mål B 2402-14, s. 4. 
184 Svea hovrätts dom 2014-09-12 i mål B 11036-13, s. 3.  
185 Göta hovrätts dom 2013-05-17 i mål B 147-13, s. 17. 
186 Svea hovrätts dom 2014-10-23 i mål B 11293-13, s. 5. Se även NJA 2005 s. 712.  
187 Se exempelvis NJA 2005 s. 712; Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2014-10-27 i mål B 2402-14; Göta hov-
rätts dom 2012-02-21 i mål B 26-12. 
188 Se vidare Burman (2007b), s. 305 ff.  
189 En sådan undersökning kan exempelvis ske genom att olika mottagares tolkning av texten analyseras.   
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mer flera fall där domstolen inte närmare preciserar eller närmare beskriver beteendet som up-

penbart kränkande. Domstolarna konstaterar till exempel endast att viss provokation förelegat 

eller att den provokation som mannen har utsatts för har beaktats vid brottsrubriceringen, utan 

att närmare pröva vilket beteende som utgjort ett uppenbart kränkande beteende.190 Det krävs 

som visat att parternas egna beskrivningar studeras för att förstå vilket beteende som anses ha 

varit provocerande, men inte nödvändigtvis genom att mannen nämner på vilket sätt han blivit 

provocerad, utan endast genom att gärningen föregåtts av bråk eller av ömsesidiga handgriplig-

heter. Fairclough menar att en sådan beskrivning är möjlig om både textens författare och dess 

mottagare delar samma antagande, i detta fall om vad som kan utgöra en provokation. Om läsa-

ren automatiskt gör samma antaganden som textförfattaren är det enligt Fairclough ett tecken på 

textens makt. Textens och diskursens ideologiska uttryck har därmed förmedlats till läsaren.191  

 
Domskälens intertextualitet syftar på förhållandet mellan nyare och äldre texter. Texter innehåller 

alltid spår av äldre texter. En analys av textens intertextualitet kan därför användas för att under-

söka hur texten är en del i en ”kedja av språklig kommunikation”.192 Analysen kan synliggöra hur 

diskurser förändras över länge rid och vilka som består. I det material som har används i analysen 

kan främst senare hovrättsavgöranden jämföras med äldre avgöranden från högsta domstolen.  

 

Det tycks inte finnas några direkta beskrivningar, principer eller dylikt från HD:s domskäl som 

återfinns i hovrättsskälen. Däremot återfinns samtliga diskurser förutom diskursen om uppbrott 

som provokation och diskursen om kvinnans fysiska våld som provokation i både äldre avgöran-

den från HD och senare rättsfall från hovrätterna. Detta kan till stor del förklaras av den tidigare 

nämnda rättskälleläran, genom vilken prejudikat från HD förbinds med senare avgörande från 

underrätterna. Jareborg betonar att en enhetlig rättstillämpning kräver att domstolarna följer fast 

praxis och prejudikat från HD bör därför följas. Han konstaterar vidare att svenska domstolar 

”synes i allmänhet visa stor följsamhet inför HD:s domar”.193 Det följer ”naturligt” av rättskällelä-

ran att äldre avgöranden studeras i vägledande syfte. Rättskälleläran bidrar därför i stor utsträck-

ning till att rättsfallen blir en del av en sådan kedja av språklig kommunikation som Fairclough 

beskriver. Ur ett diskursivt hänseende innebär detta att de diskurser kan identifieras i HD:s praxis 

därmed får en stor genomslagskraft i den övriga straffrättsliga diskursen. En förändring i diskur-

                                                 
190 För exempel, se hovrättens domskäl i Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2014-06-02 i mål B 2794-13, Hov-
rätten för Västra Sveriges dom 2013-12-06 i mål B 1540-13, Göta hovrätts dom 2011-11-03 i mål B 1429-11; Hovrät-
ten för Nedre Norrlands dom 2013-05-17 i mål B 441-13.  
191 Fairclough skriver ”In so far as interpreters take up these positions and automatically make these connections, 
they are being subjects by and to the text and this is an important part of the ideological ”work” of texts and dis-
course in ”interpellating” subjects”, se Fairclough (1992), s. 84. 
192 Fairclough (1992), s. 84.  
193 Jareborg(2001), s. 104.  
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sen kräver i princip att HD påverkar rättstillämpningen genom nya prejudikat eller att lagstiftaren 

förändrar en lagstiftningen eller praxis som denne finner olämplig.  

 

Däremot kan det konstateras att diskursen om uppbrott som provokation endast återfinns i äldre 

avgöranden från HD. Inga av de analyserade hovrättsavgörandena innehåller beskrivningar där 

uppbrott på ett mer direkt beskrivs som en provokation som påverkat mannen. På ett liknande 

sätt återfinns diskursen om kvinnans fysiska våld som provokation endast i hovrättsavgörandena.   

Vad denna förändring beror på är svårt att svara på inom ramen för det begränsade material som 

används inom ramen för uppsatsens analys.194 Förändringen visar trots detta en förändring i dis-

kursen där uppbrott från en relation inte uppfattas som en provokation på samma sätt som tidi-

gare. På samma sätt tycks, utifrån det analyserade materialet, kvinnans fysiska våld inte ha be-

aktats som en provokation på samma sätt i äldre avgöranden från HD. Fairclough menar att för-

ändringar i diskursen inte avgörs av enskilda genom egna omformuleringar och alternativa tolk-

ningar. Diskursiva förändringar avgörs främst av förändringar i den sociala strukturen och är be-

roende av olika maktrelationer.195 Vad de diskursiva förändringarna som påvisats i rättsfallsana-

lysen beror på är däremot, som redan konstaterats, inte möjligt att svara på inom ramen för 

denna uppsats.  

 

4.4 Domskälen som social praktik  

  
Domskälen utgör även, enligt Faircloughs tredimensionella diskursanalys, en social praktik. I 

denna del av analysen är det främst textens funktion i den sociala strukturen som undersöks. Vad 

som avses är att undersöka hur de identifierade diskurserna förhåller sig till övergripande struk-

turer och uppfattningar om mäns våld mot kvinnor.  

 

Samtliga analyserade fall rör mäns våld mot kvinnor. Analysen av domstolarnas beskrivningar av 

ett provocerande beteende blir därför i viss mån även en analys av hur domstolarna beskriver 

mäns våld mot kvinnor. Det är därför intressant att undersöka om denna beskrivning skiljer sig 

från hur män som utövat våld väljer att beskriva sin egna roll och ansvar för det våld som utö-

vats.  

                                                 
194 En jämförelse av antal fall där uppbrott åberopats som en provokation och de fall där domstolen godkänner 
denna invändning hade exempelvis kunnat användas för att undersöka om och i vilken grad domstolen accepterar en 
invändning om uppbrott som provokation. Vad själva förändringen beror på kräver en undersökning av andra för-
ändringar i samhället som kan tänkas ha påverkat bilden av vad som utgör en provokation.   
195 Fairclough (1992), s. 102—103. 
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Våld mot kvinnor fördöms inte enbart från samhälleligt håll utan även generellt av män själva. 

Gottzén menar dock att mäns inställning till våld mot kvinnor är motsägelsefull och präglad av 

ambivalens. Trots att män fördömer enskilda våldsutövare och undviker att beskriva sig själva 

som kvinnomisshandlare, kan män som kollektiv tjäna på att ”andra” män utövar våld mot kvin-

nor. Det ständiga hotet om våld mot kvinnor upprätthåller den könsmaktsordning som premierar 

männen och missgynnar kvinnor.196 Forskning visar även att mäns fördömande av våld mot kvin-

nor ofta rör sig på en generell och övergripande nivå. I realiteten existerar ett stort antal undantag 

från den klassiska manliga hedersregeln om att män inte ska slå kvinnor. Under vissa omständig-

heter kan det i själva verket vara tillåtet att slå en kvinna, exempelvis om kvinnan är full, tjatig 

eller jobbig. Det kan då vara nödvändigt att slå kvinnan för att lugna ner henne.197   

 

I en studie av Boethius ger män liknande förklaringar på frågan varför de använt våld mot en 

kvinna. Flera män beskriver våldet som en konsekvens av ett verbalt bråk mellan parterna som 

har eskalerat. Männen rättfärdigar sin våldsanvändning genom olika hänvisningar till kvinnans 

beteende, antingen hennes verbala uttryck eller fysiska agerande.198 På liknande sätt menar 

Gottzén att män tenderar att välja att inte beskriva våldet som misshandel. I sin beskrivning av 

våldet relaterar ofta männen till våldets allvarlighetsgrad och i de fall då kvinnan inte har skadats 

allvarligt, väljer män i stor utsträckning att beskriva våldet som bråk. Då misshandel kan leda till 

associationer av ett offer och en förövare, förmedlar bilden av bråk i stället ett delat ansvar och 

den ömsesidighet som männen själva upplever.199  

 

Provokationsdiskurserna som identifierats uppvisar stora likheter med de förklaringar som män 

ger till de våld de utövar mot kvinnor. De undantag från regeln att inte använda våld mot kvinnor 

som Gottzén beskriver motsvaras tydligt i diskursen om provokation genom bråk. Diskursen om 

yttranden som provokation visar på en liknande beskrivning av upprinnelsen till våldet som ges 

av männen i Boethius studie. I studien berättar männen om kvinnans nedvärderande tillmälen 

och psykiska förolämpningar som orsaker till våldet.200 

 

Isdal menar att synen hur på hur ett visst beteende, i detta fall en provokation, kan förtjäna en 

särskilt reaktion är grundad i en manlig stolthetsnorm, som i sin tur bygger på uppfattningen om 

                                                 
196 Gottzén (2014), s. 103–104. 
197 Gottzén (2014) s. 106. För den hänvisade studien, se Andersson (2007), se särskilt s. 150—152.   
198 Boethius (2015), s. 153. 
199 Gottzén (2014), s. 106. 
200 Boethius (2015), s. 156—157.  
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att en man inte ska låta sig trampas på. En man ska ”slå tillbaka”. Ansvaret för våldet förläggs i 

ett gränsland mellan som slår och den som utmanat gärningspersonen och grundas i tanken på att 

våldet förorsakas av den som utsätts för våldet.201 

 

Gottzén menar vidare att mäns våld mot kvinnor i högre grad kan legitimeras av män om kvin-

nan avviker från det förväntade kvinnliga beteendet.202 Män rättfärdigar sitt våld med hänvisning 

till att kvinnor inte gjort eller erbjudit mannen sådant som förväntas av henne, såsom respekt eller 

sex, vilket återspeglas i provokationsdiskurserna som identifierats i rättsfallen. Ptacek menar att 

våldet inte främst grundar sig i provokationen som sådan, utan i en känsla av att männen frånta-

gits något som de anser sig ha rätt till i egenskap av män. Skulden ligger därför främst hos kvin-

nan eftersom hon inte gett mannen vad han kunnat förvänta sig av henne.203  

 

De identifierade provokationsdiskurserna utgör en del av den sociala struktur som påverkar bil-

den av kvinnor och män. Provokationsdiskurserna uppvisar stora likheter med de skäl som män-

nen själva uppger som orsak till sitt våld. Domstolens betoning på relationen som problematisk 

och provokationer bestående i bråk förmedlar en bild av ett mer ömsesidigt ansvar för våldet 

mellan mannen och kvinna.204 Ansvaret förskjuts som Isdal visat från mannen som utövat våldet 

till den som drivit honom till våldet.  

 

Provokationsdiskurserna om kvinnans otrohet och uppbrott men även provokations genom 

kvinnans yttranden och bråk kan härledas till männens upplevda känsla av att fråntas något som 

de anser sig ha rätt till, exempelvis sex eller respekt från kvinnan. Provokationsdiskurserna kan 

därför förstås som en del av en större struktur om mäns rätt till kvinnans kropp och respekt, där 

diskurserna både påverkas av och bidrar till att forma denna sociala struktur. I enlighet med den 

teori som anförts av Smart kan den rättsliga diskursen ha en särskilt kraft i form av det sannings-

anspråk som görs. Provokationsdiskurserna bidrar således till att de provocerande beteenden 

även i fortsättningen betraktas som provocerande, av både män och domstolarna.   

 
 
 
 
 

                                                 
201 Isdal (2001), s. 98.  
202 Gottzén (2014), s. 105. Se även Boethius (2015), s. 162—163.  
203 Ptacek (1988), s. 147—149.    
204 Jämför kontextualiserat våld i Gottzén (2013), s. 86. 
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4.5 Avslutande diskussion 

 
Denna uppsats har syftat till att närmare undersöka provokation enligt BrB 29 kap. 3 § p. 1 och 

domstolarnas tillämpning av bestämmelsen ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. Av provo-

kationsbestämmelsen i BrB 29 kap. 3 § p. 1 framgår att domstolen i förmildrande riktning ska 

beakta om gärningen föregåtts av ett uppenbart kränkande beteende. Som visats i kapitel två har 

domstolen inte främst att pröva om gärningspersonen blivit så arg att denne tappat kontrollen 

eller om gärningen begicks i ett tillstånd att okontrollerat ursinne. Domstolen ska i stället pröva 

om det framstår som förståeligt att gärningspersonen blev provocerad av det kränkande beteendet. 

Vid denna bedömning måste de inblandade parternas relation beaktas samt gärningspersonens 

personliga egenskaper. Gärningspersonens sexualitet, etnicitet, religion men även kön torde där-

med vara av betydelse för huruvida det är anses vara förståeligt att gärningspersonen upplevde 

brottsoffrets beteende som uppenbart kränkande. Domstolens prövning blir därför en bedöm-

ning av om den påstådda provokationen utgjort ett uppenbart kränkande kvinnligt beteende för 

gärningsmannen.  

 

Den kritiska diskursanalysen har använts i syfte att undersöka de beskrivningar och värderingar 

som domstolarna ger uttryck för och som samtidigt påverkar domstolarna i deras bedömningar 

av olika påstådda provocerande beteenden. Olika diskursen ger betydelse åt de händelseförlopp 

som domstolen har att bedöma och påverkar därmed vilka omständigheter som anses vara av 

relevans och vilka alternativa beskrivningar som avvisas som icke-rättsligt relevanta.  

 

Beroende på den rådande diskursen ges händelseförloppet vid den brottsliga gärningen olika be-

skrivningar och betydelse. En provokationsdiskurs innebär således att ett visst beteende förstås 

och uppfattas som just en provokation. I rättsfallsanalysen i kapitel fyra har särskilt fem provo-

kationsdiskurser kunnat identifierats. I dessa diskurser beskrivs kvinnans yttrande, delaktighet i 

bråk, fysiska våld, otrohet och uppbrott som provokationer. 

 

Som konstaterats uppvisar dessa diskurser stora likheter med de förklaringar som ges av män 

som använt våld mot kvinnor, nämligen att kvinnan på olika sätt agerat på ett provocerat sätt 

genom att exempelvis verbalt kränka männen. Förståelsen av vilket beteende som anses vara pro-

vocerande tycks därför i stor utsträckning ske ur ett manligt perspektiv.    
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Det är möjligt att invända att detta beror på att domstolen endast har att bedöma parternas egna 

beskrivningar och därmed måste godta parternas invändningar, om dessa inte motbevisas av åkla-

garen eller framstår som uppenbart orimliga. Diskursanalysen syftar emellertid som framgått 

främst till att visa vad domstolen beskriver och hur detta sker, inte nödvändigtvis varför så sker. 

Diskursanalysen har används för att undersöka vilket beteende som anses vara provocerande i 

domstolarnas dömande praktik. Provokationsdiskurserna avgör således vilket beteende som 

överhuvudtaget uppfattas som provocerande och därmed vilket beteende som föranleder att 

domstolen finner det förståeligt att gärningspersonen blivit provocerad. Utan diskurserna skulle 

en invändning om en föregående provokation troligvis vara verkningslös. Dessutom är diskursen 

är inte endast beskrivande utan är även konstituerande. Domstolarnas beskrivningar bidrar såle-

des genom diskurerna till att forma den sociala värld där händelserna som domstolen har att be-

döma äger rum.  

 

Diskurserna visar att domstolarna accepterar männens beskrivningen av kvinnans uppbrott, gräl, 

otrohet, yttranden och fysiska våld som provocerande. Domstolarna anser exempelvis att det är 

förståeligt att mannen blev provocerad då kvinnan ville lämna honom eller då han fick vetskap 

om hennes otrohet. Det finns därför en likhet i den förklaring till männens reaktion som dom-

stolen beskriver och den upplevda känsla av provokation som männen själva ger i den forskning 

som presenterats. Denna känsla grundar sig som ofta i en känsla av att mannen inte fått vad som 

han anser sig ha rätt till av kvinnan eller att kvinnan avviker från ett mer ”traditionellt” kvinnligt 

beteende. Det dialektiska förhållande mellan diskurs och social struktur innebär att domstolarna, 

genom provokationsdiskurserna, bidrar till att rätten (re)producerar en förståelse av kvinnan som 

provocerande i just dessa fall. På så sätt får provokationsdiskurserna en betydelse både i och ut-

anför straffrätten.    

 

Därutöver måste den inom svensk straffrätt dominerande teorin om varför en provokation bör 

utgöra en förmildrande omständighet betraktas som problematisk ur ett genusrättsvetenskapligt 

perspektiv. Ett av teorins grundantaganden är som visat att den som provocerats har en rätt att 

reagera på det kränkande beteendet. Denna ”moraliska” rätt bidrar till att gärningen bör bedömas 

lindrigare än de fall då gärningen begåtts utan en föregående provokation. Om en kvinnas upp-

brott från en relation eller bråk beskrivs som en provokation torde det därför följa av teorin att 

mannen har haft en rätt att reagera på kvinnans agerande. Även om teorin inte rättfärdigar att 

mannen använder våld, bekräftas således mannens rätt till vrede genom att det föregående bete-

endet beskrivs som provocerande.  
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Möjligen är själva grunden för provokation som förmildrande omständighet ett uttryck för en 

sådan manlig stolthetskultur som Isdal hävdat. Det har emellertid inte varit denna uppsats syfte 

att avgöra om provokationsbestämmelsen bör avskaffas eller modifieras. Uppsatsen har däremot 

visat hur domstolarnas tillämpning av BrB 29 kap. 3 § p. 1 får betydelse för vilket beteende som 

förstås som provocerande. Provokationsdiskurserna innebär att männens ilska och upplevda pro-

vokation bekräftas av domstolarna. Mot bakgrund av den uppfattning som kan antas ligga till 

grund för männens vrede, nämligen att kvinnorna inte agerat på ett sådant sätt som förväntas av 

dem, måste provokationsdiskurserna anses vara problematiska ur ett genusrättsligt perspektiv. 

Domstolarna riskerar genom provokationsbedömningen att bidra till att kvinnor fortsättningsvis 

förväntas agera på ett sådant sätt som män kräver, för att undvika att de annars upplevs som pro-

vocerande.  
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NJA 1975 s. 594 

NJA 1978 s. 244 
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Göta hovrätts dom 2012-02-21 i mål B 26-12 

Göta hovrätts dom 2013-03-01 i mål B 2709-12 
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Hovrätten för Västra Sveriges dom 2015-03-25 i mål B 5070-14 

Hovrätten för Västra Sveriges dom 2015-06-16 i mål B 1923-15 

Hovrätten för Västra Sveriges dom 2015-06-17 i mål B 1732-15 

 

Hovrätten för Skåne och Blekinge 

Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2012-06-27 i mål B 3396-11 

Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2012-06-27 i mål B 3396-11 

Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2013-05-02 i mål B 519-13 

Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2013-05-02 i mål B 519-13 

Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2014-06-02 i mål B 2794-13 

Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2014-06-02 i mål B 2794-13 

Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2014-10-27 i mål B 2402-14 

Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2014-10-27 i mål B 2402-14 

Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2015-10-19 i mål B 678-15 

Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2015-10-19 i mål B 50-15 

Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 2015-10-19 i mål B 678-15 

 

Hovrätten för Övre Norrland  
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Svea hovrätts dom 2014-05-14 i mål B 8906-13 

Svea hovrätts dom 2014-05-16 i mål B 3558-13 
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Svea hovrätts dom 2014-06-18 i mål B 9032-13 

Svea hovrätts dom 2014-09-12 i mål B 11036-13 

Svea hovrätts dom 2014-10-23 i mål B 11293-13 
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