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Sammanfattning 

 

Många kvinnor i Sverige känner sig otrygga och rädda för att röra sig utomhus under dygnets 

mörka timmar. De är rädda för att bli överfallna och skadade. Men den farligaste platsen för 

en kvinna är i hennes eget hem. Enligt en Amnestyrapport från 2004 anmäldes, år 2003, 

22 400 fall av kvinnomisshandel i Sverige. Drygt 11 000 av dessa skedde i nära relationer. 

För att en misshandlad kvinna skall kunna förbättra sin livssituation krävs det att hon får stöd 

och hjälp i ett tidigt skede. Polisen och Hälso- och sjukvården, som oftast först kommer i 

kontakt med kvinnan, har en avgörande roll. Deras bemötande kan ha stor betydelse för hur 

ärendet kan komma att utvecklas. 

Det kan vara svårt att förstå varför en kvinna som blir misshandlad av sin man väljer att 

stanna kvar. Vad som är viktigt att förstå är att många av dessa förhållanden börjar väldigt 

himlastormande och kärleksfulla för att successivt bli mer kontrollerande och hotfulla. 

Normaliseringsprocessen är en modell som beskriver den process som den misshandlade 

kvinnan genomgår. I processen beskriver man deras förhållande som en fotbollsplan. I början 

av förhållandet respekterar man varandra och har ett samspel över planhalvorna, men i ett 

misshandelsförhållande plockar mannen bort bit för bit på kvinnans halva. Detta tills det 

endast återstår en liten, liten ruta i ena hörnet. Hon har då ofta inget självförtroende, 

självrespekt eller självkänsla kvar. Gränserna för vad som är acceptabelt och inte har suddats 

ut. Han har dessutom successivt fått henne att kapa kontakten med sina vänner och familj så 

att hon står där helt ensam med honom. Det finns så småningom ingen ork kvar att ta sig ur 

eller förstå vad det är som händer. Att inse att den man älskar också misshandlar kan vara 

väldigt svårt. 

Både när det gäller Polisens och Hälso- och sjukvården är det viktigt att kvinnan bemöts på ett 

bra sätt. Kvinnan måste tas på allvar och informeras om det stöd och hjälp hon kan få. För 

vårdpersonalen är det viktigt att de ser bortom skadorna och vågar fråga kvinnan om hon 

blivit misshandlad. Polisen möter kvinnan i en mer akut situation där det är viktigt att man 

skapar en situation som gör att kvinnan vågar berätta vad det är som har hänt.  

Både inom polis och hälso- och sjukvården finns det nog många gånger en frustration över att 

kvinnan gång på gång väljer att gå tillbaka till mannen. Vi tror att man med ökad kunskap kan 

minska denna frustration och bemöta kvinnan på ett bättre sätt. 
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1. Inledning 

Uppsatsens huvudsyfte är att försöka belysa hur viktigt det är att polisen och hälso- och 

sjukvården redan i ett tidigt skede ger stöd till en kvinna som blivit misshandlad av sin man.  

Syftet är även att redovisa polisens och sjukvårdens syn på deras eget arbete när det gäller 

våld i nära relationer, samt försöka öka förståelsen till varför den misshandlade kvinnan väljer 

att stanna kvar hos mannen.  

 

1.1 Bakgrund 

Många kvinnor i det svenska samhället känner sig otrygga och rädda för att röra sig utomhus 

under dygnets mörka timmar. De är rädda för att bli överfallna och skadade. Men den 

farligaste platsen för en kvinna är i hennes eget hem.  

 

Artikel 3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna stadgar att ”Alla 

människor har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”. Artikel 5 anger att ”Ingen må 

utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning”. Den svenska lagstiftningen är också tydlig när det gäller kvinnors rätt till ett liv 

utan våld. Enligt Brottsbalken 3 kap 5 § är det straffbart att tillfoga en annan person 

kroppsskada, sjukdom eller smärta. Den svenska lagstiftningen har dessutom förstärkt 

lagstiftningen som riktar sig mot mäns misshandel av kvinnor genom att införa Grov 

kvinnofridskränkning, brottsbalken 4 kap 4a§.  Detta innebär att en man som har eller har haft 

en äktenskapsliknande relation med en kvinna och vid upprepade tillfällen misshandlat eller 

kränkt kvinnan kan dömas för grov kvinnofridskränkning. Trots dessa lagstöd finns det ett 

dåligt skyddsnät för den misshandlade kvinnan. Enligt statistik misshandlas en kvinna var 

20:e minut och många kvinnor misshandlas till döds varje år av män de har eller har haft en 

nära relation med.1  

 

Enligt en Amnestyrapport från 2004 anmäldes, år 2003, 22 400 fall av kvinnomisshandel, en 

ökning av fyra procent jämfört med år 2002. 16 780 fall utgjorde misshandel mot kvinna av 

en bekant, av dessa fall skedde drygt 11 000 i nära relationer. Trots att antalet anmälningar 

har ökat med 40 procent under 1990-talet är mörkertalet gällande våld i nära relationer stort. 2 

                                                
1
 Home.swipnet.se/ljusglimten/kvinnomisshandel.html, 2004-05-03 

2
 Amnesty, Stoppa våldet mot kvinnor, http://www2.amnesty.se/svaw.nsf, 2004-04-19 
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Enligt Brottsförebyggande rådet är det uppskattningsvis mindre än 20 procent av alla 

misshandelsfall i nära relationer som anmäls till polisen. Anledningen till detta är att många 

kvinnor inte vågar anmäla, antingen av rädsla, repressalier från den misshandlande mannen 

eller för att kvinnorna upplever det som meningslöst. Kvinnomisshandel i nära relationer är 

idag en utbredd, frekvent och aktuell företeelse.  

 

Folkrätten säger att staten har ett ansvar genom att respektera, skydda och möjliggöra 

kvinnors mänskliga rättigheter. Det är också statens skyldighet att förebygga och utreda brott 

och sedan bestraffa förövaren. Mäns våld mot kvinnor utgör idag ett stort människo-

rättsproblem i Sverige. Det krävs därför stora insatser från samhällets sida med att ge stöd åt 

de misshandlade kvinnorna. Ansvaret vilar på alla nivåer i samhället, såväl nationell som 

regional och lokal. För att en misshandlad kvinna skall våga förbättra sin livssituation, genom 

att berätta vad hon varit med om och till slut göra en anmälan mot sin man, krävs det att 

kvinnan får stöd och hjälp i ett tidigt skede. Polisen och hälso- och sjukvården, som oftast 

först kommer i kontakt med kvinnan, har en avgörande roll när det gäller att hjälpa kvinnan 

att förbättra sin livssituation. Deras bemötande och stöd har stor betydelse när det gäller att 

vinna kvinnans förtroende och få henne att förändra sitt liv. 3 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att belysa vikten av stödet polisen och hälso- och sjukvården kan ge 

kvinnor som blir misshandlade i hemmet. Dessutom belysa hur viktigt bemötandet är mot 

misshandlade kvinnor. Ett bra bemötande är A och O för att detta sedan skall kunna resultera i 

en förbättrad situation för kvinnan som blir utsatt för våld i en nära relation. Det är även 

viktigt att få förståelse till varför den misshandlade kvinnan stannar kvar hos mannen, trots 

olika former av stöd och hjälp från polisen och hälso- och sjukvården. 

 

1.3 Frågeställningar  

• På vilket sätt kan polisen och hälso- och sjukvården ge stöd till misshandlade kvinnor? 

• Vad finns det för svårigheter för polisen och hälso- och sjukvården att hjälpa kvinnor? 

• Vad kan polisen och hälso- och sjukvården göra för att förebygga att kvinnan går 

tillbaka till mannen? 

                                                
3
 Amnesty, Stoppa våldet mot kvinnor, http://www2.amnesty.se/svaw.nsf/ 2004-04-19 
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1.4 Avgränsningar  

Det finns många organisationer som arbetar med att ge misshandlade kvinnor stöd och 

rådgivning, men för att vi skulle kunna genomföra denna uppsats valde vi att fokusera på 

polisen och hälso- och sjukvården. Anledningen till detta är den begränsade tiden för arbetet. 

Vi har även valt att koncentrera oss till ett enda geografiskt område för att inte arbetet skall bli 

för omfattande och svårhanterligt. 

 

2. Teoretisk bakgrund  

 

Normaliseringsprocessen 

Normaliseringsprocessen är en modell som beskriver den process som den misshandlade 

kvinnan genomgår. Den kan ge en förklaring till varför kvinnan accepterar att bli misshandlad 

och väljer att stanna kvar i förhållandet. Enligt normaliseringsprocessen kan ett förhållande 

ses som en fotbollsplan. I början av ett förhållande har mannen och kvinnan varsin planhalva. 

I ett normalt förhållande respekterar man varandra och har ett samspel över planhalvorna, 

men i ett misshandelsförhållande plockar mannen bort bit för bit på kvinnans halva. Detta tills 

det endast återstår en liten, liten ruta i ena hörnet. Kvar finns då bara en liten del av kvinnans 

självförtroende, självrespekt och självkänsla.4 

 

Utveckling i tio steg 

1. Det börjar med att mannen är "lagom svartsjuk". Han ringer till arbetet, han vill veta var 

kvinnan har varit, hämtar henne efter kvällskurserna och efter bion med väninnorna. 

2. Han är väldigt kärleksfull och uppvaktande. Vill gärna umgås hela tiden. Han vill gärna 

förlova sig, gifta sig, skaffa barn fort och binder på så sätt kvinnan hårdare till hemmet. 

3. När första slaget kommer, skylls det ofta på ett missförstånd. Kvinnan blir chockad, och 

mannen ångerfull. Han lovar att det aldrig mer ska hända. Kvinnan förlåter men i detta läget 

anser hon fortfarande att mannen har behandlat henne fel. 

4. Mannen börjar baktala väninnor, släkt och vänner.  

5. Han slår henne fler gånger och säger att det är för att han älskar henne så mycket.  

                                                
4
 Lundström Agneta, Tystnaden är bruten/ Ta ansvar 
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6. Kvinnan flyr till någon vän. Mannen letar upp henne och övertalar henne att komma hem.   

7. Ännu mer misshandel... Mannen hittar på alla möjliga ursäkter för att slå... Äcklig mat, det 

är odiskat och hon har fel kläder. I detta stadium kommer även öknamnen "hora" och "subba". 

8. Mannens kvinnosyn är ofta dålig. Om han exempelvis ser på nyheterna om en våldtäkt 

slänger han ur sig saker som att det ville den våldtagna säkert… det var hennes eget fel. 

9. Misshandeln blir nu grövre. Slagen kommer oftare och hårdare.  

10. Den lilla, lilla rutan i hörnet är nu vad som finns kvar av kvinnans planhalva. En kvinna 

utan självförtroende som tar på sig skulden. 5 

Varför stannar kvinnan kvar? 

Det är svårt för de flesta kvinnor att förstå hur en kvinna kan stå ut i ett förhållande där hon 

blir misshandlad.  Det är lätt att säga att om det skulle hända mig skulle jag lämna det 

förhållandet. Det är därför mycket viktigt att förstå att de flesta förhållanden inte börjar med 

att kvinnan blir misshandlad. Hon går inte hem med killen på fredag och blir slagen på 

måndag. Förhållandet börjar kanske väldigt himlastormande och allt fungerar jättebra, för att 

allt eftersom utmynna i en mer och mer hotfull situation. Kvinnor kan leva länge i en sådan 

relation innan de inser vad som händer, eller håller på att hända, innan det är för sent. Att inse 

att den man älskar också misshandlar kan vara väldigt svårt. Man räknar med att ungefär 

hälften av alla äktenskap/relationer någon gång har erfarit en episod av misshandel.6 

I början av relationen fungerar allt bra. Det finns både kärlek, ömhet och framtidsvisioner. 

Men allt eftersom börjar denna starka kärlek övergå till svartsjuka. Han försöker mer och mer 

och kontrollera henne genom att alltid ha koll på var hon är, vem hon träffar och vilka hon 

pratar med. Genom att han pratar illa om hennes vänner och familj blir hon mer och mer 

isolerad med honom. Hon gör allt för att han inte ska vara arg eller tycka illa om henne, hon 

vill ju att denna relation ska fungera, att de ska bli så där tokigt förälskade som det var i 

början. Kontrollen börjar snart ta överhanden och det tar inte lång tid innan första knuffen  

kommer. Kanske blir hon rädd och arg, men hon förlåter honom för han säger att han inte 

kommer att göra det igen. Men det händer igen och successivt ökar också graden av våld.  

Något som ytterligare stärker mannens grepp om kvinnan är att han växlar mellan våld och 

värme. Först slår han till henne så hon blöder, sedan sitter han bredvid henne och torkar bort 

blodet och tröstar. Efter en misshandel kan det i många fall följa en smekmånad där han  

                                                
5
 Home.svipnet.se/ljusglimten/kvinnomisshandel.html. 

6
 Lena Widding Hedin, Det kan hända vilken kvinna som helst 1997 
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verkligen tar hand om henne och är kärleksfull. Hon är övertygad om att han inte kommer att 

slå henne igen. ”Han tycker så mycket om mig att han måste ta sig samman och tukta mig. Jag 

vill inte kalla det misshandel. Jag vill kalla det kärleksgärning”.7 

Att under väldigt lång tid ha levt under hot, våld och hjärntvätt har gjort att kvinnan gradvis 

resignerat och gett upp. Det finns ingen ork kvar att ta sig ur eller förstå vad som händer.  

Gränserna för vad som är acceptabelt eller inte har suddats ut. Våldet börjar upplevas som 

normalt. Hennes självkänsla är nu så nertryckt i botten att hon inte heller orkar ha kontakt 

med sina vänner.8 

3. Metod 

Den här uppsatsen är i huvudsak byggd på litteraturstudie samt intervjuer med personal från 

polisen och hälso- och sjukvården. Litteraturen som vi använt oss av riktar sig framförallt till 

personer som är intresserade av kvinnovåldsfrågor samt personal inom rättsväsendet och 

hälso- och sjukvården. Vi har även i viss utsträckning använt oss av Internet, detta för att få 

fram statistik rörande våld i nära relationer. 

4. Resultatredovisning 

 

4.1 Polisens roll  

 

Det är viktigt att polisen och sjukvårdens personal förstår normaliseringsprocessen i sitt arbete 

med misshandlade kvinnor. Detta eftersom de ofta är de första som kommer i kontakt med de 

misshandlade kvinnorna. Forskning och polisiär erfarenhet visar tydligt att ett aktivt 

förhållningssätt med tidiga ingripanden från polisens och de övriga samhällets sida, kraftigt 

minskar våldet mot kvinnorna. Våldet upphör sällan av sig själv utan kräver någon form av 

ingripande åtgärd eller att kvinnan separerar från mannen. Samhällets möjligheter att skydda  

kvinnan under rättegången och efter en rättsprocess är svagt utvecklat och kan uppfattas av 

många som en besvärande tid, särskilt när skyddet behövs under en längre tid. Detta gör att 

många kvinnor inte orkar fullfölja och medverka fullt ut i den rättsliga processen. De är rädda 

för ytterligare hot och våld från mannen.9 

 

                                                
7
 Eva Lundgren, Våldets normaliseringsprocess 1993  

8
 Agneta Lundström m fl. Tystnaden är bruten – Ta ansvar! 

9
 Heimer G, Posse B, Våldsutsatta kvinnor – Samhällets ansvar, 2003 
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Ur polisiär synvinkel är kvinnomisshandelsärenden ofta mycket svåra och komplicerade att 

handlägga. För att polisen skall kunna uppnå ett bra resultat när det gäller våld i nära 

relationer är det viktigt att de som först kommer till platsen, och de som utreder dessa brott 

har hög kompetens. Det är viktigt att poliserna har förståelse för de misshandlade kvinnornas 

situation och att de har stor kunskap om det stöd och hjälp kvinnan har rätt att få.10  

Inledande åtgärder 

De första åtgärderna i ett kvinnomisshandelsärende är många gånger avgörande för om 

brottsutredningen skall bli framgångsrik eller inte. Detta beror på att bevisningen ofta är 

färskvara som måste säkerställas i så nära anslutning till brottet som möjligt. 

Förberedelserna på väg till lägenheten påbörjas redan i bilen. Det gäller att ta reda på vilken 

bakgrundsinformation som finns och om några speciella skyddsåtgärder bör vidtas. Väl på 

plats blir åtgärderna beroende av situationen. De poliser som först kommer på plats skall så  

fort som möjligt bilda sig en uppfattning om vad som kan ha hänt. För att parterna inte skall 

kunna påverka varandras uppfattning bör de, så snart som möjligt, skiljas åt.  

 

När polisen får kännedom om att en misshandel har ägt rum skall en anmälan upprättas och 

misshandeln rapporteras till förman. Om inte kvinnan vill göra en anmälan mot sin man, men 

polisen ändå misstänker att hon har misshandlats, är det viktigt att polisen förklarar att de är 

skyldiga att upprätta en anmälan, med eller utan hennes medverkan. Det bästa är givetvis att 

kvinnan väljer att själv medverka under hela processen.  

 

Det är viktigt att polisen utöver att ”bara” utreda brottet även visar att de bryr sig om kvinnans 

situation. Det är särskilt viktigt att ha ett aktivt och ett professionellt bemötande i den första 

kontakten med en misshandlad kvinna. För att kunna skydda kvinnan från yttre våld och  

samtidigt öka hennes trygghet och därmed hennes benägenhet att berätta om vad som hänt är 

de viktigt att: 

• Bemöta kvinnan på ett respektfullt och korrekt sätt. 

• I ett tidigt skede göra en risk- och hotbildsbedömning. 

• Vidta befogade skyddsåtgärder för den utsatta kvinnan.11 

 

                                                
10

 Kvinnorfrid – Ett utbildningsmaterial om mäns våld mot kvinnor, 2001 
11

 Heimer G, Posse B, Våldsutsatta kvinnor – Samhällets ansvar 2003 
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På vilket sätt kan polisen ge stöd till den misshandlade kvinnan? 

För att förmå en misshandlad kvinna att själv berätta vad hon varit med om är det viktigt att 

bemöta henne på ett korrekt sätt, visa att man bryr sig om henne och förstår situationen. 

 
• Försäkra kvinnan om att du tar hennes situation och anmälan på allvar. 

• Prata lugnt med henne, kanske har hon nyligen blivit utsatt för våld och befinner sig 

fortfarande i chock.  

• Antyd aldrig att kvinnan själv varit orsak till våldet. Mannen ansvarar alltid för sina 

egna handlingar. 

• Tala om för henne att hon inte är ensam om att ha blivit utsatt för misshandel. 

• Försök att tillsammans med kvinnan reda ut vad hon har för framtida möjligheter. 

• Berätta för henna att hon bör få sina skador omsedda och dokumenterade hos en 

läkare. Förklara att detta inte med automatik innebär en anmälan utan att hon kan 

använda sig av detta som bevismaterial. 

• Informera henna om vad du, som polis, samt vad andra aktörer i samhället kan göra 

för henne. 

• Berätta vilka stödorganisationer det finns i kommunen, exempelvis kvinnojouren. 

• Berätta att mannen inte kommer att närvara när anmälan diskuteras. 

• Ge kvinnan tid. För många kvinnor är det först efter att de har lämnat relationen som 

de fullt ut kan sätta ord på sina erfarenheter och orkar berätta om sin historia.12 

 

Det är viktigt att polisen lämnar god, tillförlitlig, begriplig och relevant information till en 

kvinna som blivit misshandlad. Polisen bör så långt som möjligt informera om vad som 

kommer att hända i ärendet och vilka rättigheter kvinnan har. Informationen skall lämnas så 

snart som möjligt. Den information som lämnas vid upprörda och akuta situationer måste som  

regel upprepas vid ett lugnare tillfälle exempelvis vid det första förhöret eller överlämnas i 

skriftlig form. 13 

                                                
12

 Roks informationsbroschyr till poliser 
13

 Heimer G, Posse B, Våldsutsatta kvinnor – Samhällets ansvar 2003 
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Svårigheter som kan uppkomma 

En av svårigheterna när det gäller misshandlade kvinnorna kan vara att få dem att medverka. 

Hon måste förstå att hon blivit utsatt för en kränkning samt kunna sätta ord på sina 

erfarenheter. Hon måste orka och vilja presentera privata och intima omständigheter så 

distinkt och utförligt som möjligt för att det skall kunna bli en bra fortsatt rättslig prövning.14 

 

4.2 Hälso- och sjukvårdens roll  

Hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera våld 

mot kvinnor samt att ge ett medicinskt och psykologiskt omhändertagande. 

De har en nyckelposition då våldsutsatta kvinnor ofta söker vård för sina skador. Det kan 

också vara den enda kontakten med en myndighet som kvinnorna har. Eftersom att de många 

gånger, av olika anledningar, inte går vidare med någon polisanmälan.  

Flera studier berättar att kvinnan har försökt på alla sätt att lösa problemet med våldet i 

förhållandet. Hon har sökt familjerådgivning, individuell rådgivning, hotat att lämna eller 

anmäla mannen. När detta inte hjälper utvecklar hon en överlevnadsstrategi. Bemötandet från 

vårdpersonalen är avgörande när kvinnan uppsöker sjukvården. Detta har betydelse för hur 

kvinnan kan komma att agera fortsättningsvis.  

Ett dåligt bemötande kan vara att personalen: 

• Upplevs oengagerad. 

• Har en skyll- dig- själv-attityd. 

• Anser att kvinnan kunnat förhindra skadan. 

• Bagatelliserar skadan. 

• Missförstår kvinnans agerande. 

 

Mötet med sjukvården kan härigenom öka kvinnans känsla av isolering. Ett annat problem 

som kan försvåra för kvinnans uppbrytning från mannen är långa väntetider och personalens 

tidsbrist. Kvinnan är ofta fylld av skam- och skuldkänslor och ett bra första bemötande är 

grunden för att hon ska kunna känna sig nog stark för att orka göra sin situation synliggjord.  

Sjukvården ser också hur samma kvinnor kommer gång på gång, och ofta under tidspress 

finner vårdpersonalen det lättare att inte ta upp problemet. 15 

                                                
14

 Heimer G, Posse B, Våldsutsatt kvinnor – Samhällets ansvar 2003 
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På vilket sätt kan hälso- och sjukvården ge stöd till kvinnan? 

Att vara utsatt för våld kan innebära hinder i kommunikationen mellan kvinnan och 

vårdpersonalen. Rädsla för att avslöja våldet gör dem till tysta patienter som har svårt att 

uttrycka behovet av hjälp. Därför bör ansvaret för kommunikationen i detta bemötande ligga 

hos vårdpersonalen. Ett försiktigt och noggrant frågande är nödvändigt för att identifiera  

våldsproblematiken så att ytterligare misshandel, såväl fysisk som psykisk, kan förhindras. 

Det är viktigt att ställa frågor om kvinnans psykosociala situation och ge information om 

vilken hjälp som finns att få. Ofta har kvinnorna ingenting emot att bli tillfrågade om deras 

situation, snarare tvärtom. Detta eftersom det kan lösgöra den spärr som de har och som gör 

det svårt att spontant berätta om våldet. Avgörande är att direkta frågor om våldet ställs och 

att det görs i enskildhet. För att våldsspiralen skall kunna brytas krävs det att man identifierar 

problemet och ger information om vilken hjälp som finns att få.16 

 

Viktiga punkter vid bemötande av misshandlade kvinnor: 

• Var uppmärksam och lyhörd 

• Visa respekt för den misshandlade kvinnan 

• Var ett stöd och uppmuntra kvinnan så att hon orkar genomgå en undersökning 

• Använd sunt förnuft och var en medmänniska 

• Se till att kvinnan får tala ostört i enrum i inledningsskedet 

• Låt henne inte sitta i väntrummet tillsammans med andra patienter 

• Informera kvinnan om hur undersökningen kommer att gå till 

• Tala om vilken läkare som kommer att undersöka henne 

• Erbjud kvinnan hjälp och stöd vid eventuell kontakt med polisen17 

Kunskap som redskap 

Det finns ett flertal svårigheter för sjukvården att hjälpa en misshandlad kvinna. En av 

svårigheterna är att kvinnan upprepade gånger kommer till sjukhuset utan att den 

bakomliggande orsaken avslöjas. Andra symptom som sömnsvårigheter, depressioner tas 

istället upp, men den verkliga orsaken förblir okänd för sjukvårdspersonalen bland annat på 

grund av bristande insikt i kvinnans situation. Den misshandlade kvinnan är utsatt för ett 

multitrauma vilket ställer mycket höga krav på sjukvårdspersonalen, vilket kräver utbildning.  

                                                
16

 Heimer G, Posse B, Våldsutsatta kvinnor –Samhällets ansvar, 2003 
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Med dagens ekonomiska ramar finns även få möjligheter att avsätta den tid kvinnan behöver 

för att kunna berätta. Det finns en tendens att inom hälso- och sjukvården betrakta våldsutsatta 

kvinnor som viljelösa offer som saknar vilja att förändra sin situation. Det kan resultera i att  

vårdpersonalen känner det meningslöst att lägga ner tid på henne.18 De vet vad de skall göra 

men ” tycker att det inte är någon idé” eftersom ”hon ändå går tillbaka till honom”. 19 

 

4.3 Intervjuer 

 

Sjuksköterska på Norrlands Universitetssjukhus 

Beskriv tillvägagångssättet när en misshandlad kvinna kommer till er?  

När kvinnan kommer in till akuten själv (inte med ambulans) så anmäler hon sig som vanligt i 

luckan. Där sker en mycket kort intervju, om vad som hänt och var hon har ont. Men sen är 

det viktigt att hon direkt får gå till ett eget rum där hon inte behöver känna sig uttittad. Det är 

viktigt att hon inte behöver sitta i väntrummet tillsammans med allmänheten. Sen får hon 

träffa en kirurg som undersöker och dokumenterar hennes skador. Den personal som hon ska 

få träffa under tiden på akuten ska vara någon av dem som gått den speciella utbildningen 

som är inriktad på dessa kvinnor och bemötande mot dem. De ska vara som en spindel i nätet 

och hjälpa kvinnorna med kontakter med andra myndigheter och ge stöd och hjälp under 

vårdtiden. De ska försöka få kvinnan att göra en anmälan, och om de vill det så ringer de efter 

polisen (civilklädda). 

 

Beskriv en typisk misshandlad kvinna 

Hon kommer in med ansiktsskador, spräckt ögonbryn, näsa som är skadad. Ofta är håret 

bortslitet, blåmärken på armar och ben. Det går inte att beskriva kvinnorna som några 

speciella personligheter, de har inte heller något speciellt mönster i sitt beteende. Det kan vara 

vilken kvinna som helst. 

 

Hur bemöter hon er? 

Hon är oftast mycket ledsen över sin situation. Hon är tacksam över den hjälp man ger henne. 

 

 
                                                
18

 Heimer G, Posse B, Våldsutsatta kvinnor – Samhällets ansvar, 2003 
19

 Lena Widding Hedin, Det kan hända vilken kvinna som helst, 1997 sidan 20 
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       Vad är viktigt att tänka på när man träffar dessa kvinnor? 

• Att de blir sedda och tagna på allvar 

• Att det får information och stöd för att orka genomgå undersökningen, med allt 

vad det innebär. 

 

Vad ska man göra för att nå fram till kvinnan? 

Man ska vara rak och ärlig. Våga fråga om hon har blivit misshandlad. Det är viktigt att ge 

all information skriftligt, även till de kvinnor som förnekar och inte vill anmäla. 

 

Anser du att ni har tillräckligt med kunskap för att ta hand om dessa kvinnor? 

Nej, det är bara åtta stycken som har fått den speciella utbildningen om kvinnomisshandel. 

De är främst dessa sjuksköterskor och undersköterskor som ska ta hand om kvinnorna när 

de kommer in till akuten. Men är ofta som de inte finns till hands när en misshandlad 

kvinna kommer in. Då får de övriga ta hand om dem, på bästa sätt. När denna grupp var 

nystartad så var det ofta information från gruppen till de övriga, men de sista åren har det 

inte getts någon information. 

 

Varför tror du en misshandlad kvinna väljer att gå tillbaka till mannen?  

De känner trygghet i hemmet, ofta finns det barn med i bilden och de behöver sina båda 

föräldrar. Ekonomiskt kan det nog vara nästintill omöjligt för kvinnan att kunna lämna 

mannen. Rädsla för att förlora vårdnaden om barnen, rädsla för mannen. 

 

Tror du att det finns misshandlade kvinnor som inte uppmärksammas och på så sätt 

inte får någon hjälp och därmed går tillbaka till mannen? 

Ja, det tror jag absolut. Det finns läkare som tycker det är för jobbigt att börja ”gräva” i 

och att tiden på en akutmottagning är för knapp. Därför kan de istället låta bli att fråga de 

rätta frågorna, man tar den lätta vägen. Om kvinnan kommer in med ambulans så låter 

personalen där gärna bli att fråga kvinnan om det är mannen som misshandlat henne. Man  

vill inte ställa dessa känsliga frågor om man inte har tillräckligt med information som 

underlag.    
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Intervju med ordningspolis i Umeå 
 
Hur resonerar ni när ni får ett larm om kvinnomisshandel? 

För det mesta får vi larm om att det är ett lägenhetsbråk. Någon har hört att någon skriker. Vi 

brukar ofta sära på parterna. En tar kvinnan och en tar mannen. Vem som tar vem det 

bestämmer vi aldrig i förväg utan det löser sig ofta på plats. Den som får bäst kontakt med 

kvinnan tar hand om henne. De manliga kollegorna brukar fråga kvinnan om det är okej att de 

pratar med henne. Om kvinnan motsätter sig detta, då tar ofta den kvinnliga kollegan över och 

pratar med kvinnan. Den svåra biten är att kunna styrka misstanken mot mannen. Det primära 

är att ta hand om kvinnan och det är det svåraste arbetet.    

 

Varför tror du att kvinnan väljer att gå tillbaka till mannen? 

Hon älskar honom. Tror att det händer bara en gång, det kommer inte att hända igen, rädsla att 

bryta upp en relation, hon är inte tillräckligt stark att bryta upp och orkar inte göra det på egen 

hand. I detta läge är hon ofta psykiskt svagare än mannen. Kvinnorna är väldigt förtryckta och 

det är lätt att kvinnan faller tillbaka till gamla vanor när stormen har lagt sig. 

Kvinnan säger ofta att hon ska lämna honom, när vi är där. Då förstår hon att det är fel, men 

när det väl kommer till kritan så väljer nio av tio kvinnor att gå tillbaka till mannen. 

  

Beskriv en typiskt misshandlad kvinna 

Alkohol är alltid med i bilden både hos mannen och kvinnan. Det syns ofta när man kommer 

till bostaden, det är ofta 80-talsstuk på möblerna, det syns ofta på personerna att de har levt ett 

hårt liv. De tillhör ofta undre medelklassen. 

 

Hur bemöter kvinnan polisen? 

Kvinnan gråter och är ledsen. Hon pratar snabbt och påtalar hela tiden hur hemsk händelsen 

är. Jag upplever ofta att hon är tacksam och lättad över att vi har kommit till platsen och ofta 

brukar kvinnorna pratar mycket. Men sedan när hon har samlat sig och hon inser vilka 

konsekvenserna det kan bli, då stänger hon sig och säger ingenting. Det är då det jobbiga 

arbetet börjar.  

 

Vad är viktigt att tänka på? 

Var dig själv, var ärlig, visa inte din maktposition. Ligger kvinnan på golvet så då måste man 

själv sätta sig på golvet, man måste sänka sig till hennes nivå. Det är viktigt att man försöker  
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få upp en kontakt med kvinnan. Inte vara rädd att visa känslor, visa att man bryr sig och vara 

intresserad av kvinnan. Dessa arbeten kan bli jobba eftersom det tar tid att ta hand om 

kvinnan, samtidigt som andra jobb ligger och väntar under tiden. 

 

Har du tillräckligt stor kunskap för att bemöta en misshandlad kvinna på ett bra sätt? 

Ja, det tycker jag. Vi fick lära oss mycket på skolan, hade bra föreläsningar och case som gav 

otroligt mycket. Dessutom har jag ett intresse av det och då blir det att man tar egna initiativ 

att lära sig saker om hur man ska bemöta den misshandlade kvinnan. Dessutom har jag varit 

på många kvinnomisshandlar och genom detta har jag också lärt mig mycket. Men man kan ju 

alltid lära sig mer.  

 

Vad finns det för brister? 

Tid och resurser. Avrapporteringen när det gäller fall med misshandlade kvinnor tar ofta tid 

samtidigt som andra jobb ligger på från andra håll. Till viss del finns det även kunskapsbrister 

och då är de viktigt att man blir påmind om hur viktigt vårt bemötande mot den misshandlade 

kvinnan är. Detta för att det inte ska bli ett vanemässigt arbete, för varje individ måste 

behandlas på olika sätt, arbete måste anpassas till individen. 
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5. Diskussion 
 
Vi anser att det idag finns en bra lagstiftning till stöd för misshandlade kvinnor. FN och den 

svenska lagstiftningen har tydliga riktlinjer, men som kanske inte fungerar så bra i 

verkligheten. Polis och sjukvården har ett ansvar att i ett tidigt skede ge hjälp och stöd till 

misshandlade kvinnor. Enligt vår studie verkar det inte alltid fungera så bra, bland annat på 

grund av tidsbrist och utbildning. Intervjuer och litteratur visar på vikten av ett bra bemötande 

från både polisen och sjukvården för att kvinnan skall kunna få den hjälp hon behöver. För att 

kunna förstå hur man skall kunna bemöta och behandla en kvinna i denna situation är det 

viktigt att man har kunskap om den situation kvinnan befinner sig i.  

 

Normaliseringsprocessen kan ge en förklaring till varför kvinna stannar kvar hos mannen. 

Dessutom beskriver den steg för steg hur kvinnan successivt bryts ner och väljer att stanna 

kvar hos mannen. Vid intervjuer har det framkommit att de svårigheter polisen har i 

bemötande gentemot kvinnan bygger på frustration över att kvinnan inte gör en anmälan mot 

mannen på en gång, att hon tar tillbaka anmälan efter ett långt samtal eller att kvinnan i 

slutänden ändå går tillbaka till mannen. Polisen kommer till brottsplatsen, tar hand om den 

misstänkte och kvinnan kommer lite i skymundan. Vi anser att polisens arbete är allt för 

resultatinriktat. Att inte lyckas få kvinnan att stå fast vid en anmälan kan ses som ett 

misslyckande.  

 

Vi tror att med ökad kunskap om normaliseringsprocessen kan frustrationen minskas och 

andra tillvägagångssätt bli aktuella. Det gäller att vara lugn och skapa ett förtroende mellan 

polisen och kvinnan. Inte stressa fram ett resultat så snabbt som möjligt utan ge kvinnan tid 

och låta henne hålla i taktpinnen. Känner hon att polisen förstår hennes situation så ökar 

tilliten och det går lättare för kvinnan att berätta och hon vågar hålla fast vid sin berättelse 

genom hela rättsprocessen. Dessutom är det viktigt att inte ”dumförklara” mannen och deras 

relation. Genom att ”dumförklara” relationen med mannen så ”dumförklarar” man även 

kvinnan. Kvinnan måste mötas med respekt och engagemang. 
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När det gäller sjukvården kommer de in i ett senare skede än polisen, de skall behandla 

skadorna, försöka prata med henne och ge råd som kan ha betydelse för hennes fortsatta 

agerande.     

 

Svårigheterna är dock att det alltför ofta händer att sjukvårdspersonalen blundar för problemet 

och väljer att ignorera den misshandlade kvinnan och istället ge henne smärtlindrande 

läkemedel. De väljer att se andra problem istället för själva misshandeln. På det sättet kan 

kvinnan känna sig ignorerad och få känslan av att hon inte tas på allvar. Hon får känslan av att 

det är hon som gjort fel och går med nersjunket huvud tillbaka till mannen för att åter ta emot 

ett slag. 

 

Anledningen till att vårdpersonalen väljer att se andra problem istället för misshandeln tror vi 

kan bero på dåliga kunskaper samt stramare budget som gör att det ofta råder personalbrist. 

Detta medför i sin tur att man helt enkelt inte har tid att ta hand om den misshandlande 

kvinnan. Bristande utbildningsmöjligheter gör också att man kanske inte har den kunskap som 

krävs för att bemöta den misshandlade kvinnan på ett korrekt sätt. För att sjukvården ska 

kunna öppna ögonen och se problemet, tror vi att det är nödvändigt att de får mer utbildning, 

men framförallt vågar se problemet och fråga den misshandlade kvinnan om hennes situation.  

 

Våld mot kvinnor är inte legalt eller godtagbart. Det kan aldrig ursäktas eller rättfärdigas. Det 

är viktigt att understryka att mäns våld mot kvinnor i nära relationer inte är en privatsak, det 

angår alla i samhället, allt från politiker, poliser och vårdpersonal till grannar, vänner och 

anhöriga.  
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