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 I

Sammanfattning 

Kvinnan har aldrig underordnat sig mannen av fri vilja. Mannen har alltid i alla tider styrt 

kvinnan sexuellt, ekonomiskt och politiskt. Det har varit tillåtet att misshandla sin fru så länge 

mannen inte slog ihjäl henne och sedemera, att slå sin fru tills hon anmäler övergreppen själv 

men utan att samhället tar något ansvar. Det är ofrånkomligt att se de tydliga parallellerna till 

våldtäktsfallen. Här är det också mannen som  dominerar kvinnan, mannen urskuldar sig 

genom att säga  att  kvinnan frestat eller utmanat honom. Det finns de som säger att vissa 

kvinnor är så provocerande att de får skylla sig själva när de blir misshandlade. Kvinnan får 

skulden för det hon inte gjort. Kvinnor rannsakas i minsta detalj för att verkligen utesluta att 

de själva inte förtjänat en smäll eller att bli våldtagna. 

Är det så att vi ska rannsaka kvinnans liv och leverne som så kan vi lika gärna säga att alla 

män är potentionella misshandlare eller våldtäktsmän. Katarina Wennstam tar upp ämnet i sin 

bok ”Flickan och skulden”. 

 

Åskådarna är en viktig del. Alla som inte är våldtäktsman, våldsverkare eller offer är 

åskådare. I slutändan är det allmänheten, åskådarna, som är normsättare. Det är vi som 

protesterar och ser till att orättvisor stoppas. Hur många skulle reagera och handla om en 

kvinnomisshandel bevittnas, om det är grannen som misshandlas? Kan man tillrättavisa en 

annan förälder hur han eller hon uppfostrar sina barn eller behandlar sin fru eller sambo.  

Till åskådarna räknas polisen som tar emot anmälningar och följer upp dem. Poliser kommer 

att stå på första parkett och se misshandeln eller i alla fall dess verkningar och följder.  
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1  Inledning 

Vi har valt att fördjupa oss i ämnet våld mot kvinnor i nära relationer därför att vi anser att det 

är ett ämne som på alla nivåer påverkar oss människor men som samtidigt är så svårt att ta i. 

Det är ett område som kräver oerhört mycket av oss som poliser och som påverkar oss som 

privatpersoner ytterst påtagligt. Det är ett ämne omgärdat av fördomar och mycket ”bättre 

vetande”. Vi har kommit på oss själva med enkla rationella förklaringar och ifrågasättningar 

som är helt obefogade eller direkt felaktiga. Vi känner att vi måste lära oss mera om dessa 

missförhållanden, vi måste försöka se de olika sidorna av problemen och tragiken.  

Vi har tidigare läst och intresserat oss för de missförhållanden som råder runt rättsväsendets 

roll i samband med våldtäktsmål, hur kvinnorna (flickorna) behandlas, hur de blir ifrågasatta 

och tillintetgjorda. Det finns flera utgångspunkter och förklaringar i ämnet våld mot kvinnor, 

vi hoppas att vi hittar vår utgångspunkt innan vi går ut som poliser.  

1.1 Syfte och frågeställning. 

Vi vill visa att det går att se på våld mot kvinnor mer än på ett plan. Vi vill att de som läst 

denna text inte faller i de enkla fallgroparna att som poliser eller andra myndighetspersoner 

anklaga den slagna kvinnan för sin misshandel. På samma sätt ska läsaren förstå att det inte 

går att lasta kvinnan för att hon stannar i ett sådant förhållande. En annan aspekt är också att 

ge läsaren en bakgrund och en grund till ett förhållningssätt som han/hon kan arbeta utifrån i 

kontakt med dessa brott. Förhoppningsvis kan vi kanske också väcka tankar angående 

perspektivet kvinnor/män i ämnet. 

 

Frågor vi själva ställer är om vi i rättsväsendet kan hantera dessa frågor, har vi som poliser 

(aspiranter) kunskapen, förmågan och inte minst modet att hantera denna brottslighet på ett 

acceptabelt sätt? Kan det vara så att det är högst beroende på polismännens personliga 

kompetens huruvida arbetet mot våldet och inte minst hur kvinnans bemötande blir? 
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1.2  Avgränsningar 

Våld mot kvinnor är ett mycket stort och brett ämne och för att detta arbeta ska ge oss så 

mycket som möjligt har vi koncentrerat oss på polisens roll och då oss unga ”färska” 

aspiranter. Det är alltså av helt egoistiska skäl.  

Eftersom vi begränsas när det gäller kvantiteten i arbetet så har vi valt att väcka tankar och 

inte bara ge svar. 

 

2  Teoretisk bakgrund 

2.1         Ur individualpsykologisk synvinkel. 

Ur individualpsykologisk synvinkel är de individuella personlighetsmässiga dragen centrala, 

man tittar alltså på de enskild familjemedlemmarna. Det som lyfts fram i denna modell är 

mannens bristande självkänsla, osäkerhet i sin mansroll och hans beroende till kvinnan som 

orsak till att han tar till våld. Det finns naturligtvis också andra faktorer, svartsjuka och det 

finns många andra faktorer som är viktiga men fortfarande är det svårt att förklara de 

könsspecifika skillnaderna. Maktlöshet och uppgivenhet borde vara lika vanliga hos kvinnor 

men de leder sällan till våld från hennes sida. Det finns naturligtvis de kulturella skillnaderna 

som är normbildande, vi vuxna reagerar olika på om en flicka eller en pojke tar till våld.1 

Man vill också mena att våld föder våld i dessa familjer, om mannen slår sin fru så slår han 

ofta sina barn. Barnen utövar också våld mot varandra i större utsträckning. 

Man beskriver ibland kvinnan i stereotypa ordalag, hon är provokativ och inadekvat.2 

Man letar alltså fel hos kvinnan men det kan inte vara kvinnans fel att hon blir slagen, 

individualpsykologiskt eller inte. 

                                                
1 Kvinnofrid –ett ubildningsmatrial om mäns våld mot kvinnor. 
 
2 Våga se kunna handla. 

Varför slog din sambo dig, kände du någon gång att du var orsaken till våldet? 

- Varför, den frågan får jag aldrig svar på. Men hans beteende var ju sjuklig svartsjuka, 

alkoholproblem, ville ha makt och kontroll över mig, en slags besatthet.. Genom t.ex. nolla färddatorn 

på bilen innan jag åkte ut, han kollade alltid kl innan jag åkte ut för att handla och drog det ut på tiden 

så kom anklagelserna som sedan resulterade i slag. 
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2.2        Socialpsykologisk synvinkel. 

Ur socialpsykologisk synvinkel är samspelet mellan kvinnan och mannen det viktiga. Våldet 

är resultatet av att all annan kommunikation gått om intet. Våldet utövas i en relation men kan 

inte förklaras i den aktuella relationen. När man tittar på denna teori så finns det undertoner 

om att det skulle vara kvinnans och mannens samspel i förhållandet som inte fungerar. 

Kvinnan skulle alltså ha skuld i att hon retar mannen och att han inte kan värja sig och slår 

därmed henne. Det finns alltså ett skuldbeläggande å kvinnan. Kvinnan kan alltså inte 

konfrontera mannen på alla områden för då får hon ”skylla sig själv”, hon skulle alltså välja 

att bli slagen. Vi skulle vilja säga att detta resonemang om att det är samspelet, 

kvinna/mannen, som är kärnan till misshandeln endast är pådrivande i 

normaliseringsprocessen. Kvinnor i denna utsatta situation anser sig vara orsaken till sin egen 

misshandel. Det finns tillräckligt med ursäkter för män som slår sina kvinnor, det finns ingen 

anledning att skapa flera.2 

2.3         Empati. 

En människas inlevelseförmåga i andras känsloliv är nog den viktigaste spärren mot våld. 

Empatin utvecklas under uppväxttiden i erfarenheter med andra människor. Det är viktigt att 

barnet känner att människor runt omkring honom bryr sig om honom, det måste finnas en 

genomtänkt omsorg och kärlek. Svek och avvisande är förutsättningar för att undergräva 

förmågan att utveckla empati.3 

 

 

 

                                                
2 Våga se kunna handla. 
3 Mäns våld mot kvinnor. 

Kan man säga att ni hade en öppen relation där ni kunde kritisera varandra och på så 

sätt lösa problemen? 

- Våra sk problem löstes genom slag, hotande med bl.a. kniv och stryptag. 
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2.4         Aggression och ilska. 

Aggression och ilska är två skilda saker. Ilska är en positiv känsla eftersom att den ligger 

bakom handlingar som självhävdelse, självmarkering och självförsvar. Aggression är däremot 

negativ eftersom att den medför kränkning och destruktivt, skadligt och kränkande beteende. 

Man kan ha kontroll över sitt beteende och sin aggression. Att ha kontroll betyder att man är i 

stånd att värdera situationer och välja den handling som är mest konstruktiv. Dessutom är man 

i stånd att styra sina känslor på ett sådant sätt att de kommer på lämplig tidpunkter och rätt 

sammanhang. En människa som inte utvecklat denna förmåga har haft en uppväxt som 

präglats av vanmakt och brist på kontroll och förutsägbarhet. Barnet behöver goda förebilder 

som kan ge vägledning som återkopplar till de egna handlingarna.   

3  Metod 

Vi har som utgångspunkt haft ett så vetenskapligt förhållningssätt som möjligt. Vi har läst en 

rad böcker för att efter det begränsa oss. De källor  som vi haft har karaktären av att vara 

”institutionella”, myndigheter har tillfrågats, material utgivet av myndigheter har använts men 

även privatpersoner har fått ge uttryck för sina åsikter. Vi har till viss del egen kunskap och en 

viss koppling till ämnet på ett privat plan.  

Vi har läst och begrundat vad alla tror, vilka teorier som förklarar hur mannen kan slå och hur 

kvinnan kan stanna kvar, men vi vill gå ett steg vidare. Som synes i texten finns det insprängt 

en rad frågor, påståenden och svar från en kvinna som blivit utsatt för våld i en nära relation. 

Vi har inte haft intentionen att göra någon poäng av detta frånsett att det kan bli en koppling 

till den ”så kallade verkligheten”. 

 

 

 

Hade din sambo problem med att "lägga band" på sig själv, hade han svårt att lugna sig 

när ni kom i konflikt? 

- Vid våra konflikter var det oftast alkohol inblandat, som ledde till misshandel. Hans sätt 

att varva ner var att han tvingade mer eller mindre mig till att ha sex med honom. Det var 

plåster på såren det…. 
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4  Resultat 

4.1         Kvinnofridsreformen. 

Vi tycker att man måste inse att män och kvinnor är olika, vi har olika förutsättningar och 

olika sätt att se på saker och ting. Man måste ha ett genusperspektiv, inte för att ursäkta en 

kvinna eller en mans handlande men som en utgångspunkt. Alla ska vi vara lika inför lagen, 

här är grunden och utgångspunkten den motsatta. Män och kvinnor kan begå i stort sett 

samma brott men det finns undantag. Man kan kanske se dessa undantag som ett uttryck från 

lagstiftaren att man ser allvarligare på våld mot kvinnor. Lagstiftaren har tagit en ståndpunkt 

och sagt att samhället inte kan acceptera den negativa utvecklingen angående våld mot 

kvinnor.  Densamma har tagit ställning mot denna brottslighet, man har lagstiftat om 

kvinnofrid. 

 

4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 

kap. mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, 

om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad 

kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade 

att allvarligt skada personens självkänsla, för grov 

fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex 

år. 

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot 

en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor 

eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande 

förhållanden, skall i stället dömas för grov 

kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (1999:845). 

 

Vi tycker man valt ett mycket bra ord i gärningsbeskrivningen, kvinnofrid. Ordet är mycket 

positivt laddat och har en mycket stark symbolik. Denna reform, kvinnofridsreformen, som 

även bygger på andra lagskärpningar som förbud mot köp av sexuella tjänster och sexuella 
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trakasserier, gör skillnad på kvinnor och män. I lagtexten finns både ”honom” och ”henne” 

nämnt och vissa menar att det är en milstolpe i svensk rättsutveckling.3 

”Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män 

riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner sin näring ur fördomar och 

föreställningar om mäns överordning och kvinnors underordning.” Detta ovan markerar 

regeringen i sin proposition 1997/98:55. Det är naturligtvis avgörande att vi får ökad insikt i 

de manliga kopplingarna (kulturerna) till våld mot kvinnor.  Det är ett mycket svårt ämne som 

ställer stora krav på myndigheter. Regeringen menar i propositionen att det finns ett 

utbildningsbehov. Vi "åskådare" har en tendens att lägga skulden på kvinnan, ”varför stannar 

hon hos honom”, ”vissa kvinnor blir slagna, så är det bara”. 

 

Från första juli 1998 till den trettioförsta december 1999 anmäldes drygt 1000 grova 

kvinnofridkränkningar  till polisen och tio procent av dessa ledde till åtal. Cirka fyrtio procent 

av fallen lades ner av polis eller åklagare på grund av att brott ej kunde styrkas. Det naturliga 

är att det finns ett problem i bevishänseende. Åklagare anser ofta att det utöver målsägandes 

berättelse behövs ytterligare bevisning t ex rättsintyg.4 

 

”var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning” Ett rekvisit är att det ska 

finnas dokumenterade upprepade gärningar från mannens sida. I genomsnitt finns det fyra 

åberopade gärningar som grund för åtalet om grov kvinnofridskränkning. Det vanligast brottet 

är misshandel och de har skett under en tid av fyra till sex månader. I häften av fallen 

erkänner mannen brotten.5 

4.2         ”Vi förstår våldet” 

I ett förhållande och i inledandet av ett förhållande finns det spelregler och normer, det finns 

förväntade ideal. Vi har former för hur ett förhållande ska se ut, hamnar man utanför dessa så 

är det bara att förklara sig. Mannen är förväntat överordnad, det ligger i hans natur att tjäna 

mera pengar och det är han som ger de positiva förutsättningarna för att ett förhållande ska 

                                                
3 Kvinnofrid –ett utbildningsmaterial om mäns våld mot kvinnor. 
4 Grov kvinnofridskränkning. En kartläggning 2000:11 
 
5 Grov kvinnofridskränkning. En kartläggning 2000:11 
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fungera. Mannen är traditionellt överordnad och kvinnan underordnad. Han är längre och 

starkare och mycket sker på hans villkor. 

Frågan är vad som vi kan säga är normalt eller onormalt? Vad kan vi tolerera i ett förhållande, 

hur kan en misshandlad kvinna tolerera och stanna hos den misshandlande mannen? 

 

Det viktiga är att veta och förstå att man aldrig får svar på något som vi inte frågar om. Man 

kan inte ha en generell bild av den misshandlande mannen eller kvinnan, vi kan inte säga att 

problemen tillhör en viss grupp människor bara för att statistiken pekar åt det hållet. Man 

skulle kunna säga att enligt svensk mening så är de som misshandlar eller blir misshandlande 

störda på ett eller annat sätt. Antingen kan det vara på det individuella planet eller av de 

sociala förhållandena eller det sociala arvet.6 Det finns på något sätt ett avståndstagande till 

dessa människor i det resonemanget. Det är ”de där” människorna. Vi ”vanliga” vill förklara 

det som inte är normalt. 

 

4.3         Normaliseringsprocessen. 

Med begreppet ”normalisering” menas den process som medför att kvinnan uppfattar det våld 

hon utsätts för som normalt. Per Isdal skriver i sin bok ”meningen med våld” att 

normaliseringen kan definieras som en process där man tar bort tvånget att förklara. Till en 

början skulle inte våldet accepteras men gränsen för vad som accepteras förskjuts. De 

negativa handlingarna förminskas, misshandeln förklaras, och de positiva handlingarna från 

mannen förstoras. De gånger mannen inte slår kvinnan så uppfattas han som kärleksfull just 

för att han inte slår. Följden av detta blir att kvinnan vill och måste anpassa sig till mannen 

krav och hon vill vara mannen till lags i alla lägen. Naturligtvis försöker kvinnan till en början 

att få slut på våldet men efter hand måste hon utveckla en strategi för att överleva. Kvinnan 

har mycket svårt att lämna mannen, ofta kan det vara så att hon inte alls vill lämna mannen. 

                                                
6 Gud och alla andra karlar. 

Förstår du nu i efterhand varför du blev misshandlad, har du en förklaring? 

- Det finns nog ingen som förstår hur en människa som säger att han älskar dig kan utsätta en för 

så väl fysisk som psykisk misshandel. 
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Mannen å sin sida inser snart att våldet håller kvar kvinnan och därmed blir slagen dubbelt så 

effektiva.7 

 

Mannen syftar att isolera och ta kontroll över kvinnan. Han växlar mellan våld och kärlek så 

att kvinnan hela tiden måste anpassa sig till honom. Snart tar kvinnan på sig skulden till 

våldet, hon tar över mannens värderingar av henne.8 

 

Våldet mot kvinnor sker framförallt i hemmet och i tysthet, skyddat av respekten för 

privatlivet. Inom kriminologin talar man om att ett samhällets sociala struktur är en mycket 

viktig faktor inom brottpreventionen. Problemet för de slagna kvinnorna är att de blir slagna i 

hemmet och där finns det ingen som kan hjälpa dem. Det är farligt om kvinnan inte 

uppmärksammar de varningssignaler som kommer tidigt i förhållandet. De som tittar på, de 

som får se skadorna och följderna trubbas efterhand av. Man kan  kalla det för en 

normaliseringsprocess, en process som skapar en mera acceptans för våldet. De brottsliga 

gärningarna jämförs med tidigare  erfarenheter och i förhållande blir de ”mindre farliga”. De 

som får se våldets verkningar alltför ofta slutar att inse de allvar varje enskild händelse har. 

Under normaliseringsprocessen avtar ångern hos gärningsmannen, även han vänjer sig vid 

våldet och han får allt lättare att misshandla. 

 

 

 

                                                
7 Våldets normaliseringsprocess. 
 
8 Grov kvinnofridskränkning. En kartläggning 2000:11 

Hur bekant känns resonemanget om att båda parter i relationen "vänjer" sig vid våldet och att 

kvinnan har svårt att ta sig ur relationen? 

- I mitt fall så var det lugnast att leva i och med våldet då visste man ju vart man hade honom. 
Mardrömmen startade då jag äntligen tog mig mod till att anmäla honom, det ledde till att han 
spionerade och förföljde mig och alla telefonsamtalen kunde hamna upp till 20 st / dag. 
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4.4         Hur förklarar vi våldet? 

När det gäller händelser när människor på ”öppen gata” blir tillsynes helt meningslöst 

nerslagna finns det alltid en historia bakom, en historia som ger våldet mening. Det är inte 

bara tillfälligheter och ödets nyck som skapar våld. I gärningsmannens perspektiv har våldet 

en mening och en funktion och det är inte tillfälligheter som styr vilka som blir utsatta för 

våldet. 

Om man tittar på en våldsmans historia, livshistoria och kulturella ramar så finns det alltid en 

förklaring till våldet. Tittar man utifrån offrets perspektiv så finns det kanske mera sällan en 

förklaring. 

En kvinna som blir nerslagen eller skuren med kniv utan att själv känna eller överhuvudtaget 

sett gärningsmannen tidigare har sin logiska förklaring. Kvinnan symboliserar och påminner 

gärningsmannen om t ex en kvinna som han haft en misslyckad relation till, kvinnan på gatan 

får rollen som den före detta flickvännen som lämnat honom. 

Våldet blir utgångspunkten i hans liv och känslor, han bygger upp tankar som förstärker 

aggressionen. 

Gärningsmannen söker  sig till våld, han provocerar fram våldet och inte sällan söker han sig 

till en proffession som innehåller mycket våld.  Han ser sitt våld som nödvändigt och 

berättigar det. 

 Gärningsmannen ser sitt våld som en oegennyttig handling. Han försöker lösa ett problem i 

samhället genom att t ex slå invandrare, i och med det upplever han sig själv som en viktig 

och värdig person. Våldet förhärligas och gärningsmannen lär sig tycka om våldet. 

 

Kvinnovåldskommissionen har presenterat en översikt över de vanligaste utgångspunkterna, 

här finns förklaringsmodeller som med utgångspunkter inom, individualpsykologi, 

socialpsykologiska och strukturella teorier.9 Det viktiga och kanske kontroversiella är också 

de biologiska orsakerna som förklarar våldet eller om man så vill, försöker. 

 

Det är viktigt att man har ett perspektiv där könsskillnaden tas i beaktande. Vi måste ha ett 

könsmaktsperspektiv, kvinnofridsreformen präglas av detta perspektiv. En definition, en enkel 

                                                
9 Kvinnofrid –ett ubildningsmatrial om mäns våld mot kvinnor. 
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sådan, kan vara att könsmaktsperspektivet är ”ett synsätt där de ojämnlika maktförhållandena 

i stort och i familjen tas i beaktning”.  

 

4.5         När polisen kommer. 

Kvinnan som misshandlas är ofta den enda personen som vet om missförhållandena. Det finns 

sällan vittnen men ibland, vid ungefär tjugofem procent av fallen, kommer anmälan från 

grannar eller släktingar. Det vanliga är att kvinnan själv inte vill upprätta anmälan eller 

medverka i en, det händer också att hon i efterhand tar tillbaka det hon sagt.  

När anmälan tas upp av polismännen så är det lika vanligt att grov kvinnofridskränkning blir 

brottsrubriceringen som att den blir det senare i utredningen. Ofta händer det att kvinnan 

kompletterar med mera händelser av misshandel som skett vid tidigare tillfällen.10 

 

Antal och typ av övriga brott i anmälningar om grov kvinnofridsbrott. 

 

                      Antal  Procent 
Misshandel inomhus av bekant. 515  30,9 
Olaga hot    328  19,7 
Brott mot lagen om besöksförbud 110  6,6 
Grov misshandel   65  3,9 
Våldtäkt inomhus inkl försök  46  2,7 
Övergrepp i rättssak   28  1,7 
Olaga tvång    25  1,5 
Försök till mord eller dråp  11  0,7 
Övriga brott    507  30,5 
 
Som synes så är det misshandeln som är det vanligaste brottet i samband med grov 

kvinnofridskränkning. Den stora gruppen övriga brott innefattar förmögenhetsbrotten såsom 

skadegörelse och tillgrepp. De senare ingår inte som rekvisit i grov kvinnofridskränkning men 

de finns som synes ofta i samband i anmälan. 

 Våld mot kvinnor är ett prioriterat mål för polisen och det finns särskilda föreskrifter för hur 

ett ärende där polisen misstänker kvinnomisshandel. Det finns regler om att åklagare alltid ska 

                                                
10 Grov kvinnofridskränkning. En kartläggning BRÅ rapport 2000:11 

Var din sambo i övrigt en våldsam person, hamnade han ofta i bråk? 

- Han var en omtyckt person utav sina vänner och som ambulanssjukvårdare. 
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vara förundersökningsledare och att denne ska kontaktas omgående av den polispatrull som 

kommer på plats.11  

Det går inte att benämna en kvinnomisshandel för lägenhetsbråk och sedan ”medla” mellan 

kvinnan och mannen. Vi som poliser är skyldiga att utreda om det begåtts brott samt använda 

de verktyg för frihetsberövanden som finns för att ta med mannen.  

 

När brottet ska dokumenteras är det viktigt att polismännen har kunskap om kvinnans 

utsatthet. Mannen har hela tiden övertaget och sätter stor press på kvinnan. Förhör och skador 

måste dokumenteras noggrant genom videofilmning. Polisen måste utreda kvinnans utsatthet, 

vad händer när anmälan är klar och hon åker hem och möter mannen?12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Våga se kunna handla. Socialstyrelsen. 
12 Våga se kunna handla. Socialstyrelsen. 

Beskriv polisens omhändertagande av dig i samband med brotten, var de grundliga, förstående 

och professionella? 

- P.g.a. att jag bodde i en liten kommun, så fick jag vänta ca 30-40 min tills polisen dök upp på 

polisstationen. Omhändertagandet var MVG där dom upplyste om Utväg bl.a. Felet som jag 

kände / upplevde var att jag gjorde anmälan på en lördag och dom skulle inte ”plocka” in honom 

förrän dagen efter. Sen var det jag som skulle ”fly”. Blev erbjuden skjuts in till Skövde, vilket det 

också blev tillsist. Där har ni min stora fråga VARFÖR !? när jag äntligen efter 2 års helvete 

vågade göra en anmälan så var det jag som fick lägga benen på ryggen och dra.. 



Våld mot kvinnor i nära relationer. 
Linus Örnberg, Jan Jönsson. 

05-03-22 

 

 14 

 

5  Diskussion 

Det är mycket som inte är som det verkar när det gäller våld mot kvinnor. Att komma med 

rationella förklaringar och enkla anvisningar är lätt men bara om man inte är insatt i ämnet. 

Kvinnor som utsätts för misshandel i hemmet är när misshandeln är ett faktum i ett mycket 

utsatt läge.  Efter att ha studerat olika förklaringsmodeller kan vi slå fast att det är fler än vi 

två polisaspiranter som har svårt att få rätsida på problematiken.  

När det gäller åtal mot män som enskilt eller i grupp våldtagit kvinnor, flickor, barn så kan 

man se att brottsoffren ifrågasätts. Hennes historia ifrågasätts, det står klart men hennes 

beteende granskas under lupp, hur var flickan klädd, var hon berusad, har hon haft sex med 

mannen/männen tidigare, beter och har hon betett sig utmanande.  

Kan det vara så att det är kvinnan som blir slagen, att hon har del i ansvaret, att hon är 

provocerande, att hon blivit slagen i tidigare förhållande och då är hon ju -”en så`n kvinna”. 

Innerst inne så vet vi alla att det alltid är mannens fel och det är han som ska ställas till ansvar. 

Problemet är att det hela är ett så känsligt ämne. Vi som poliser kommer att möta kvinnor som 

blir slagna, några av oss har redan gjort det i det blivande yrket eller i andra sammanhang, och 

det kommer att krävas mycket av oss i denna kontakt. Vi måste ha klart för oss vem det är 

som gjort fel och att det är vår angelägenhet som poliser och företrädare för samhället att sätta 

ett stopp. Det är mannen som misstänks för brott och det är ett allvarligt brott. Kvinnan skall 

inte lastas men hon ska hjälpas. Att komma på ett ”lägenhetsbråk” och medla mellan mannen 

och kvinnan  för att sedan skriva ett papper om det bara var ett bråk, är helt fel. Det är 

visserligen kvinnans och mannens hem som vi kommer till men vi har en lagstiftad rätt att gå 

in för att utreda om det begåtts något brott. Vi är tvungna att klampa in i deras privatliv hur 

pinsamt eller ansträngt det än blir. Det vi nyss nämnt kallas ofta för ”förstahandsåtgärder” och 

de anses vara de issärklass viktigaste momenten i en brottsutredningen mot mannen som slår. 

Vi poliser ska dokumentera och verkligen syna mannen i sömmarna. De ”verktyg” dvs. de 

tvångsmedel som finns skall användas. Mannen ska gripas, husrannsakan ska genomföras och 

mannen ska underkasta sig kroppsvisitation för säkring av spår.  

Klarar rättsväsendet av att hantera detta problem? Det finns en beredskap hos rättsväsendet i 

denna problematik. Som sägs ovan ligger det mycket hos den enskilde polismannen om en 
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utredning ska bli framgångsrik. Det krävs en stor portion social kompetens när man jobbar 

med människor.   

 

Slutligen vill vi ännu en gång påpeka tyngden och allvaret i ämnet men också att dessa 

tankegångar är överförbara på och användbara inom andra områden. Vi har gett ett exempel 

på det men det finns flera, något att fundera på...    
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