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”Sen får man höra hur ful, fet och dum man är och att man aldrig skulle klara ett liv utan 

dem… 

så det är ingen idé att du ens försöker lämna mig för då ska du få se på annat!” 

(xxx, 29 år- Fågel Fenix hemsida). 

 



Sammanfattning 
 

 

Kvinnovåld är stort problem som berör oss alla. Trots att vi befinner oss i en tid där jämlikhet 

mellan könen är en viktig fråga, så slås årligen ett stort antal kvinnor ihjäl i Sverige av en 

närstående man. I samhället finns det ideella och statliga organisationer som jobbar mot 

kvinnovåld. Det är framför allt socialtjänsten och kvinnojouren som är de mest kända och 

framträdande aktörerna. Dessa organisationer har till uppgift att stödja och hjälpa kvinnan att 

ta sig ur ett misshandelsförhållande. Att få kvinnan att lämna mannen är en viktig del, men 

tyvärr väldigt svår. En kvinna som under en lång tid blivit psykiskt och fysiskt misshandlad 

hamnar ofta i en situation som gör det näst intill omöjligt för dem själva att lämna mannen. En 

rad faktorer gör att kvinnan hamnar i denna hjälplösa situation, den så kallade 

normaliseringsprocessen är en förklaringsmodell som klargör varför kvinnan ofta är 

oförmögen att ta sig ur ett misshandelsförhållande. 
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1 Inledning 

 

Vi har valt att fördjupa oss i kvinnomisshandel då vi anser att det är stort problem både på in-

divid och samhällsnivå. Med detta menar vi både det lidande som misshandeln orsakar och 

det faktum att misshandeln kostar samhället stora pengar. Dessutom är det definitivt något 

som rör oss som blivande poliser. Under utbildningens gång har vi läst ett moment om våld i 

nära relationer men vi tycker emellertid inte att momentet inte gav svar på alla frågor och 

funderingar som uppkommit under utbildningens gång. 

 

 

1.1 Problemformulering 

Vi hoppas att med denna uppsats kunna väcka intresse för ämnet, samt försöka få svar på de 

problem som gör att våld emot kvinnan oftast är en längre process som pågår under flera år. 

Vidare vill vi få klarhet hur socialtjänsten respektive kvinnojouren arbetar och hur de ser på 

mäns våld mot kvinnor. 

 

 

1.2 Syfte 

Den här uppsatsens syfte är att belysa och analysera våld mot kvinnor i hemmet. Samt hur so-

cialtjänsten och kvinnojouren arbetar för att ge kvinnan bästa tänkbara utgångspunkt för att 

bryta upp med mannen som slår henne. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur arbetar kvinnojouren respektive socialtjänsten för att hjälpa misshandlade kvin-

nor, och hur fungerar deras samarbete med andra samhälleliga instanser? 

• Varför stannar en misshandlad kvinna kvar hos mannen som slår henne? 

• Kommer problemet med kvinnomisshandel öka eller minska i framtiden? 

• Hur ser dessa organisationer på nuvarande lagstiftning? 
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1.4 Definition av begrepp 

För att vidare klargöra vad definitionen kvinnomisshandel betyder, följer här följande be-

skrivningar.  

 

Brottsbalken 3 kap 5 §  

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom 

eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i 

högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag 

(1998:393) 

 

Vidare finns det en lag som reglerar brott mot närstående:  

Brottsbalken 4 kap 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 6 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 för-

hållanden, skall i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lag 

(1999:845). 

 

FN:s definition av våld mot kvinnor  

Varje form av könsrelaterat våld som resulterar i, eller kan resultera i, fysisk, sexuell eller 

psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller god-

tyckliga frihetsberövanden, vare sig det sker i det offentliga eller i det privata livet.”
1
 

 

Socialstyrelsens definition på kvinnomisshandel 

"En kvinna som är utsatt för upprepad och allvarlig fysisk misshandel av sin nuvarande eller 

före detta make, fästman, sambo eller pojkvän".
2
  

 

                                                
1
 Http://www.kvinnofrid.to/misshandel.htm 

2
 Http://www.roks.se 



3 

Vår definition 

Varje form av könsrelaterat våld som resulterar i, eller kan resultera i, fysisk, sexuell eller 

psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller god-

tyckliga frihetsberövanden. Där gärningsmannen är den nuvarande eller före detta maken, 

fästmannen, sambon eller pojkvännen.  

 

Kortfattad definition av våldets normaliseringsprocess 

Processen kännetecknas av att våldet får pågå under en längre tid, och leder då gradvis fram 

till att våldet blir en helt naturlig del av vardagen.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 Lundgren E, Våldets normaliseringsprocess (1989) 
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2 Metod 

 

2.1 Avgränsningar 

Givetvis finns det fler organisationer än Sociala myndigheten och Kvinnojouren som kan ge 

misshandlade kvinnor stöd, men för att denna uppsats skall vara genomförbar har vi valt att 

avgränsa oss till ovannämnda organisationer. Vidare har vi även valt att avgränsa oss geogra-

fiskt och valt att koncentrera oss på ett område som vi kallar X. 

 

 

2.2 Material och metod 

Uppsatsen är en kombination av litteratur- och intervju studie. Litteraturen som används är 

framförallt avsedd för socialtjänsten, rättsväsendet och andra med intresse för kvinnovåldsfrå-

gor. Intervjuerna som presteras i uppsatsen är gjorda med ”Kalle” från socialtjänsten och 

”Stina” från kvinnojouren och både ”Kalle och ”Stina” arbetar inom det geografiska området 

som vi kallar X.     
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3 Kunskapsbakgrund 

 

 

3.1 Kvinnomisshandel 

Att många kvinnor blir slagna av sina män är inte någon nyhet direkt, det är ett problem som 

har funnits under hela mänsklighetens tid. Dock har det under det senaste decenniet blivit allt 

mer uppmärksammat, främst genom massmedia.
4
  

 

Anledningen till att kvinnomisshandel först de senaste åren har uppmärksammats som ett pro-

blem är troligtvis att det länge ansågs vara mannens rätt att aga sin hustru, först år 1864 för-

bjöds hustru aga, dock skulle det dröja ända till år 1982 innan kvinnomisshandel skulle höra 

under allmänt åtal, det var alltså tidigare ett så kallat angivelsebrott.  

Det innebar bland annat att våld i hemmet mellan familjemedlemmar formellt skulle ses som 

personliga konflikter.
5
    

 

Att många kvinnor stannar kvar i misshandelsförhållanden beror till största del på den så kal-

lade normaliseringsprocessen. Dock skall ett varningens finger höjas för att detta inte gäller 

alla kvinnor som blir misshandlade. Normaliseringsprocessen är ett fenomen som oftast upp-

träder senare i ett förhållande. Med andra ord så stannar en kvinna som blir slagen i ett tidigt 

skede av förhållandet sällan kvar.
6
  

     

För att belysa problematiken i siffror anmäldes år 2002, 21 504 misshandels brott mot kvin-

nor, i statistiken räknas både normalgraden av misshandel respektive grov misshandel in. 

Andelen  anmälningar på grund av misshandel mot kvinnor har ökat de senaste åren för att 

illustrera ökningen så anmäldes det år 1992, 15827 fall av misshandel.
7
  

 

År 2002 tog 53580 kvinnor och tjejer kontakt med antingen en kvinnojour eller tjejjour stati-

stiken är inlämnad av 67 av totalt 130 kvinnojourer och tjejjourer.
8
 

 

 

                                                
4
 Widding-Hedin L, Det kan hända vilken kvinna som helst, (1997) 

5
 Kvinnofrid – ett utbildningsmaterial om mäns våld mot kvinnor, (2001) 

6
 Heimer G, Posse B, Våldutsatta kvinnor -samhällets ansvar (2003)        

7
 Http://www.bra.se/extra/statistics 

8
 Http://www.roks.se/index.html 
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Vilket kan jämföras med år 1994 antalet kvinnor och tjejer som tog kontakt var 13340, och 

den statistiken är baserad på 100 av 122 jourer.
9
 

 

 

3.2 Kvinnojouren 

Kvinnojouren är ideell förening som är både religiöst och politiskt oberoende. Den första 

kvinnojouren startades år 1975, i dag finns 130 kvinno- och tjejjourer med spridning från Ki-

runa i norr till Malmö i söder. 

 

Kvinnojouren tar emot alla kvinnor som behöver stöd och hjälp, kvinnojourens mål är att för-

söka stötta i hennes beslut och vara ett gott stöd under en svår tid. 

 

Kvinnojouren erbjuder även stöd och hjälp vid kontakt med polis, sociala myndigheter, sjuk-

vård och vid andra nödvändiga kontakter. 

Kvinnojouren har även en opinionsbildande funktion som syftar till att bland annat påverka 

lagar normer.
10

     

 

 

3.3 Socialtjänsten 

Socialtjänstens arbete med kvinnomisshandel syftar till att ge kvinnan stöd och skydd. 

Är läget akut så är socialtjänstens viktigaste roll att skydda kvinnan, skydda barnen, ge akut 

ekonomisk hjälp och hjälpa till vård. 

 

Socialtjänstens vanligaste uppgifter i kvinnovåldssammanhang är en förmedling av kontakter 

med andra myndigheter, eller frivilligorganisationer samt ett skyddat boende. 

Socialtjänsten har i vissa fall så kallade jourlägenheter som kan erbjudas till en kvinna som 

behöver skyddat boende.  

 

Utöver det ovannämnda skall socialtjänsten stödja och informera kvinnan om polisanmälan 

och andra aktuella rättsåtgärder såsom besöksförbud och larmpaket. 
11

  

 

                                                
9
 Widding-Hedin L, Det kan hända vilken kvinna som helst (1997) 

10
 Http://hem.passagen.se/kvinnogemenskap/start.htm 

11
 Heimer G, Posse B, Våldutsatta kvinnor -samhällets ansvar (2003)        



7 

Socialtjänsten roll i kvinnomisshandelsfall är dessutom lagstadgad i socialtjänstlagen  

 

” Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och 

hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

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

situation.” (Socialtjänstlag 2001:4535, Kap 11§) 
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4 Resultatredovisning 

 

4.1 Mannens strategier för att kvinnan ska stanna kvar 

 

Skrämsel 

Mannen försöker göra kvinnan rädd genom att slå sönder saker, göra hotfulla gester. Vidare 

genom att förstöra saker som tillhör kvinnan. Vanligt förekommande är också att mannen 

misshandlar husdjur, och även uppvisar tillhyggen eller vapen.  

 

Barnen 

Mannen kan även använda sig av barnen mot kvinnan genom att hota att ta med sig barnen 

om kvinnan lämnar förhållandet. Han kan även använda barnen genom att försöka intala 

kvinnan att hon lämnar barnen i sticket om hon lämnar mannen. 

 

Ekonomi 

Begränsa kvinnans tillgång till pengar genom ge henne hushållspengar, eller att inte låta 

henne få insyn i familjens ekonomi. Det är inte heller helt ovanligt att mannen hindrar kvin-

nan från att behålla eller ta ett nytt arbete, vilket gör att kvinnan måste be om pengar för att 

klara sig. 

 

Tvång och hot 

Mannen kan även använda sig av olika hot för att kvinnan ska stanna kvar. Detta kan vara att 

mannen hotar eller medvetet skadar henne. Han kan även hota med att ta livet av sig själv. 

Vidare kan det vara hot om att anmäla henne till polisen, sociala myndigheter för att på så vis 

behålla greppet om kvinnan. 

 

Psykisk misshandel 

Förtrycka kvinnan genom att förödmjuka, förnedra eller att få kvinnan att känna skuld. 
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Förenkla våldet 

Genom att inte bry sig om vad som har hänt kan mannen förenkla misshandeln genom att låt-

sas som inget ting har hänt , eller säga att det är kvinnans fel att hon blev misshandlad.
12

 

 

4.2 Varför stannar kvinnan kvar? 

Det finns mängd faktorer som gör att kvinnan stannar kvar dessa måste ses i sitt sammanhang 

då de tillsammans utgör ett hinder för att lämna mannen. Kvinnan kan på grund av sin kultu-

rella och religiösa bakgrund var hindrad att lämna mannen, då hon riskerar att bli förvisad av 

sin släkt.  Ekonomiska förutsättningar kan även göra det omöjligt för kvinnan. Vidare kan det 

även vara att kvinnan är så psykiskt nedbruten att hon är handlingsförlamad, och inte tror att 

hon varken klarar av att lämna mannen eller ta hand om barnen själv. 

   

 Trots att kvinnan blir misshandlad älskar hon i många fall mannen och önskar bara våldet 

skall upphöra. Mannen kan även rent ut ha sagt att han ska döda henne, eller underförstått 

menat detta vid upprepade hot. Hoten kan även vara riktade mot barnen eller i vissa fall mot 

släkt och vänner.
13

 

    

De finns vidare undersökningar som visar att nästan 80 procent av de kvinnor som blir mör-

dade av sina män hade blivit misshandlade av sina män tidigare. En svensk undersökning  har 

visat att de kvinnor som sökt hjälp hos kvinnojouren påtalade att rädslan för allvarligare miss-

handel samt att man var oroliga för vad som skulle hända barnen, var de främsta skälen till att 

man inte lämnade mannen. En tredjedel av de kvinnorna som intervjuades uppgav att rädslan 

för att bli mördad av sin make var det främsta skälet till att de stannade kvar.
14

  

 

Den långvariga misshandelns effekter 

Kvinnor reagerar med största sannolikhet olika på långvarig misshandel. Någon genomarbe-

tad forskning saknas på det här området, men trots kvinnors olika ekonomiska och sociala 

villkor är ändå deras reaktioner på långvarig misshandel lika. Undersökningar har dock visat 

att den mest generella effekten av långvarig emotionell, fysisk och social misshandel är att 

kvinnors självtillit skadas. Kvinnor som befinner sig i en sådan situation känner sig ofta 

                                                
12

  Widding-Hedin L, Det kan hända vilken kvinna som helst (1997) 
13

  Widding-Hedin L, Det kan hända vilken kvinna som helst (1997) 
14

  Eliasson M, Mäns våld mot kvinnor (2000) 
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maktlösa, rädda, hjälplösa och förakt för sig själv som person. De känner inte bara skam över 

att ha blivit misshandlade utan också att de inte har haft mod nog att berätta det för utomstå-

ende.  

 

Det har vidare framkommit att kvinnor som blivit misshandlade och uppsökt hjälp efter ett 

halvår visade tecken på allvarliga emotionella störningar. 89 procent av dessa diagnostiserade 

som drabbade av depression, samt 69 procent hade drabbats av sexuella dysfunktioner. Det 

kan tilläggas att det var fler kvinnor som visade tecken på depression efter 6 månader jämfört 

med en månad efter den första kontakten.
15

 

  

 

4.3 Normalisering -  en  vetenskapligt förklaring 

För att förstå hur våldet tillslut blir en ”normal tillvaro” för kvinnan måste man se utveckling 

och vidmakthållande av våld som en process. I våldsprocessen är många mekanismer verk-

samma, mekanismer som var för sig och i kombination gör själva misshandeln till en dyna-

misk och aktiv process med allvarliga konsekvenser för båda parter i ett misshandelsförhål-

lande. Denna våldsprocess kännetecknas av att våldet till slut normaliseras, och på olika sätt 

både för den som misshandlar och den misshandlade. Det är denna process som gradvis leder 

fram vill att våldet till slut blir normalt i vardagen och i sin förlängning att våldet accepteras 

och försvaras. Detta är den s.k. normaliseringsprocessen.
16

 

Kontrollerat våld 

Anhängare från ämnesområdena psykologi och psykiatri har ofta menat att mannen som 

misshandlar sin kvinna har brist på impulskontroll, man kategoriserar den mannen som pato-

logisk och med dåligt inbyggt  kontrollsystem för sina handlingar.  

 

Män som misshandlat ofta säger att de inte minns vad de gjorde.  

Det är vidare så att mannens sinnestillstånd i misshandelsögonblicket  är kontrollerat även när 

mannen slår i vredesmod  

 

Isolering 

Mannen försöker att isolera kvinnan så gott han kan i en misshandelsprocess. Han försöker 

avskärma kvinnan från släkt och vänner och kontakt med omvärlden. 

                                                
15

 Elisson M, Mäns våld mot kvinnor (2000) 
16

 Lundgren E, Våldets normaliseringsprocess (1989) 



11 

Växling mellan värme och våld 

Detta är den tredje kontrollmekanismen där våld växlas med värme och omtanke från man-

nen. Det är sen tidigare känt att vid tortyr förstärks effekten när smärta och omsorg växlas 

mellan varandra. Detta gör att offret känner tillgivenhet när våldet uteblir eller när torteraren 

ger offret mat och dryck, vila och tröst. Denna dynamiska effekt tycks kunnas överföras till 

ett par förhållande i en misshandelsprocess. Våldets verkningar tycks även här förstärkas när 

värme och omsorg växlas.
17

  

 

Ett exempel: ” Jag har alltid varit snäll mot henne det har jag. Tex när jag slagit henne 

hämtar jag ofta en näsduk. Jag pysslar om henne, tar vara på henne. Det är klart att jag an-

svaret för henne på olika sätt.  Och det är ju när hon behöver mig, när hon är svag och har 

ont  som jag kanske mest är den barmhärtiga samariten. Då behöver hon nån som kan hjälpa  

och stötta. Samtidigt som det ger kontroll om det behövs eller hur?”
18

 

 

Kvinnans strategi och mål 

För kvinnan blir hennes strategi att anpassa sig till våldet, de våldshandlingar som mannen ut-

för och de förskjutningar av normer av kvinnlighet som mannen gör och genom denna an-

passning normaliserar hon våldet. Detta är till en början en strategi för att få slut på våldet, 

hon tror sig att våld ska ta slut om hon anpassar sig till mannens krav. Ju längre misshandels 

processen pågår blir det tillslut en strategi för att överleva. Gradvis kommer detta att leda till 

att kvinnan internaliserar mannens våld, hon börjar att se sig själv med hans ögon och vill 

ändra det hon ser.
19

  

    

Detta leder till att kvinnan i förlängningen internaliserar mannens egna föreställningar hur en 

kvinna ska vara. Samtidigt som hon internaliserar hans krav och handlingar som ett utryck för 

omsorg och kärlek.  

 

När detta har gått så långt att våldet till fullo har kommit så långt att det normaliserats hos 

kvinnan kan man dock inte se detta som strategi, utan kvinnan är i det här läget ett offer. Vid 

det här stadiet kan kvinnan inte ta sig ur förhållandet utan behöver hjälp utifrån för att ta sig 

ur det.
20

 

                                                
17

 Lundgren E, Våldets normaliseringsprocess (1989)  
18

 Ibid  
19

 Ibid 
20

 Ibid 
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Summering 

Just därför att mannen inte bara är våldsam utan växlar detta med att han är snäll och kärleks-

full tycks ge mannen en djupgående kontroll över kvinnan. En summering av detta är att 

mannen trots sitt emotionella tillstånd tycks kontrollera handlingsögonblicket. Den styrda 

kontrollerade isoleringen och växlingen mellan våld och värme ger tydliga indikationer på att 

mannen har kontroll över gärningsögonblicket. Med andra ord det tycks handla om en lång-

siktig strategi i våldsprocessen. Vidare styrker detta att våldet är en styrd handlingsprocess där 

kontrollen över kvinnan och hela hennes livsutrymme tycks vara det centrala.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
21

 Lundgren E, Våldets normaliseringsprocess (1989) 
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5 Diskussion  

 

Det är lätt att se en kvinna som blir misshandlad som svag och viljelös eftersom hon låter sig 

förnedras gång på gång. Vår undersökning har dock visat att de är mycket mer komplicerat än 

så och att det kan drabba vilken kvinna som helst. Vi har kommit fram till att det finns många 

olika faktorer som spelar in till varför en kvinna stannar kvar. Vidare är det viktigt att betona 

att varje kvinnas situation är unik varför det är svårt att generalisera.  

 

Men för att ändå försöka ge ett generellt svar tycker vi att normaliseringsprocessen är den 

idag bäst förklarande teorin till varför kvinnan stannar kvar. Denna teori i kombination med 

de mer konkreta skälen som till exempel rädsla och skam tycker vi ger en bra och förståelig 

förklaring till att det är så svårt för kvinnan att ta sig ur detta.   

 

Men i takt med att forskningen kring kvinnomisshandel ökar kommer det naturligtvis att un-

der kommande år redovisas ett stort antal mer eller mindre troliga teorier och orsaker kring 

ämnet. 

 

Självklart finns normaliseringsprocessen med som en viktig faktor till varför kvinnan stannar 

kvar men hur är det med våra och samhällets egna attityder till problemet? Uppenbarligen 

finns det förhållanden där många i dess närhet känner till att kvinnan blir, och har blivit miss-

handlad under en lång tid.  

Men ändå så är det i många fall inget som gör något. Vi tror att detta bottnar i att man är rädd 

att lägga sig i, men också att det finns en gammaldags attityd att detta ska skötas inom famil-

jen. Man inser hur viktigt det är att samhället ställer upp med de resurser som behövs och 

stöttar kvinnan med stöd och hjälp.  

 

Ett stort problem enligt vår uppfattning är att det brister i samarbete mellan de olika instanser 

i samhället som har till uppgift att hjälpa kvinnan. Vår uppsats visar att viljan finns dock är 

metoden felaktig, då skrivbordprodukter får ligga till grund till hur man ska arbeta. Detta le-

der tyvärr till att man jobbar efter sitt eget koncept till punkt och pricka istället för att få en 

professionell inriktning som bygger på samverkan och inriktad forskning.   
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Rättsväsendet har en viktig funktion att påverka detta i rätt riktning, och det har faktiskt utar-

betats lagar som är till kvinnans fördel. Lagen om kvinnofridskränkning  visar på att 

samhället  tar detta problem på allvar men att andra lagar kommer till som gör att man tar ett 

steg tillbaka. I ett misshandelsförhållande där det finns barn blir ju problemet uppenbart när 

kvinnan lämnat mannen.  Då kommer lagen om gemensam vårdnad som ett brev på posten 

och gör att mannen plötsligt får möjlighet att hålla reda på var kvinnan befinner sig. Trots att 

han kanske misshandlat kvinnan grovt ett antal gånger framför barnen kan han ändå få rätt till 

gemensam vårdnad. Detta ser vi som ett tecken på okunskap och otillräcklig eller felaktig 

samverkan.  

 

Problemet med kvinnomisshandel tror vi kommer att kvarstå i samma utsträckning som idag, 

detta eftersom det i mångt och mycket handlar om en systematisk nerbrytning, och således 

spelar det inte så stor roll att vi tror att dagens tjejer är tuffare. Utan vad som måste till är 

skärpt lagstiftning, kraftiga attitydförändringar och en samverkan mellan olika involverade 

organisationer som inte bygger på ett evigt ”revirpinkande”.  

 

Beträffade sociala myndigheter och kvinnojouren tror vi att kvinnojouren arbetar mer målin-

riktat mot att kvinnan skall lämna mannen, dessutom tror vi att kvinnojouren är mer flexibel.  

 

Socialmyndigheter måste naturligtvis arbeta innanför lagens ramar, medan kvinnojouren mer 

kan arbeta utifrån medmänniskans perspektiv. Dock finns det inget som säger att sociala 

myndigheter skulle vara sämre på att få kvinnan att lämna mannen.   

Dessutom tror vi kvinnojouren är mer engagerad än sociala myndigheter i den enskilda kvin-

nans problematik. Detta eftersom kvinnojouren är en ideell organisation där medlemmarna 

naturligtvis arbetar med större entusiasm. Emellertid är det inte helt otänkbart att denna entu-

siasm ibland sätter rådande lagstiftning åt sidan. 

 

Vidare finns det och skall naturligtvis finnas skillnader i både formell kompetens och ekono-

miska resurser mellan sociala myndigheter och kvinnojouren.      
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Bilaga 1 

 

 

Intervju med kvinnojouren         

 

1. Varför tror du att kvinnan inte lämnar mannen som slår henne? 

Framför allt normaliseringsprocessen. Mannen isolerar kvinnan vilket medför att kvinnan 

inte har någon att tala med, och hon har därmed svårt att förstå vad som verkligen händer. 

Vanligt är att de män som slår inte gör det förrän han tror sig ha kvinnan fast i ett förhål-

lande. Ett ex är att kvinnan är gravid, mannen känner i det här fallet att han har kvinnan i 

sitt grepp. Då kan den psykiska misshandeln börja, då mannen på ett ”fint” sätt förklarar 

att kvinnan inte duger som hon är.  

    

Detta eskalerar ofta och övergår till fysiskt våld. Kombinationen av detta plus att kvinnan 

kan känna en rädsla för barnen, mannen påstående att hon är en dålig mor gör att kvinnan  

inte får kraft att lämna mannen som slår henne.  

Det kan också vara så att mannen bundit upp kvinnan ekonomiskt, så att hon omöjligen 

skulle klara sig själv då hon saknar jobb eller ekonomiska förutsättningar. Stina tror att 

mannens agerande redan från början då han träffar kvinnan är kalkylerad hur han ska få 

henne i sitt grepp. Kanske inte helt säkert på ett medvetet plan, men kanske omedvetet. 

 

2. Hur arbetar kvinnojouren för att hjälpa kvinnan att ta lämna mannen? 

Till och börja med så finns vi där via telefon för att ge råd och stöd, då de också har rätt 

att vara anonyma då de ringer. Dessvärre är det så att kvinnan ofta inte tar kontakt förrän 

misshandeln har gått väldigt långt. Det kan vara att kvinnan ser att barnen far väldigt illa 

eller att hon själv blivit svårt misshandlad då hon inser vad som verkligen händer. Viktigt 

är att när kvinnan tar kontakt med kvinnojouren är att hon berättar allt från början till slut. 

Detta är vikigt eftersom kvinnan då själv ofta inser vilken situation hon befinner sig i.  

    

Kommer de och besöker kvinnojouren får de också möjlighet att träffa andra kvinnor vil-

ket gör att de känner igen samma mönster. Vidare berättar Stina att kvinnojouren kan er-

bjuda skyddat boende för kvinnan, detta kan vara på orten, eller om det behövs på annat 



ort i Sverige. Detta är inte helt ovanligt då kvinnan i vissa fall lever under ett allvarligt hot 

från sin före detta  man.  

 

Kvinnojouren hjälper också kvinnan att ta kontakt med advokater, polis och sjukvård. 

Man kan även i vissa fall om det behövs följa med kvinnan hem till sitt tidigare boende 

och hämta de möbler och kläder som kvinnan behöver. Stina tillägger att i dessa fall vore 

det skönt om man hade med sig polisen, då mannen ofta är hemma. 

 

3. Vilka är era viktigaste samverkans partners? 

Det är framför allt polisen, socialtjänsten och sjukvården. Vi har också ett omfattande 

samarbete med andra kvinnojourer i Sverige. Vi har även ofta kontakt med juridikjouren 

som ger gratis juridisk rådgivning två kvällar i veckan 

 

4. Tycker du att det finns instanser i samhället som inte tar sitt ansvar? 

Stina börjar med att säga att socialtjänsten ibland inte förstår kvinnans situation, vilket gör 

att de ibland gnäller om småsaker. Det kan vara en kvinna som behöver byta sitt lås till 

dörren, då mannen har nyckel till lägenheten, då har det hänt att socialen vägrat betala 

detta. Ett annan ex är kvinnan som fick tillstånd att inneha pepparspray från polisen, och 

sen vägrade socialen betala detta. Stina tycker att detta är orättvist från socialtjänsten och 

påpekar att de inte kanske förstår kvinnans verkliga situation.  

    

Hon tillägger dock att det finns socialarbetare som gör ett bra jobb men tycker att det 

överlag är dåligt. Stina säger vidare att hon tycker att sjukvården fungerar bra och tillika 

polisen, Hon tror att polisen har lättare att förstå då de ser misshandeln på nära håll. Hon 

tillägger att detta är ett av problemen med socialtjänsten, de ser inte misshandelsprocessen 

på så nära håll som polisen gör 

 

5. Vad tycker du om gällande lagstiftning? 

Stina säger att de är glada för lagen om kvinnofridskränkning som kom 1994. Den visar 

att samhället ser allvarligt på att någon misshandlar sin partner i hemmet, en markering att 

kvinnomisshandel i hemmet är ett grövre brott än att bara hoppa på någon på gatan. Hon 

tycker dock att lagen om kvinnofridskränkning tillämpas för dåligt. Hon tycker dock att 

lagen om gemensam vårdnad gör att det känns att man ändå tagit ett steg tillbaka i lag-



stiftningen. Trots att mannen i vissa fall grovt misshandlat kvinnan och barnen är livrädda 

för pappan kan han ändå få rätt till delad vårdnad om barnen.  

Detta är ett jätteproblem för kvinnojouren berättar Stina då det är mycket svårare för dem 

att skydda kvinnan, Mannen har lätt att få reda på var kvinnan finns och ta kontakt efter-

som han enligt lagen har rätt till umgänge med barnen.  

    

Stina berättar att det finns en  ny lag på gång som ska se barnen som brottsoffer när de be-

finner sig i en familj då pappan slår mamman. Stina påpekar att det finns forskning som 

pekar på att en man som misshandlar sin fru ofta slår barnen. Hon påpekar att det är vik-

tigt att barnen inte ska fara illa eftersom de har en sån hjälplös och utsatt position. Stina 

säger att hon ser det som ett problem att rättsväsendet inte ser barnens utsatthet. 

 

6. Tror du att andelen misshandlande kvinnor kommer att öka eller minska? 

Stina tycker att detta är en svår fråga att svara på, hon hoppas att det ska minska men ser 

inget tecken på det. Vi har fullt hus på vår kvinnojour och likadant är det i resten av Sve-

rige. Vidare berättar Stina att det kommer 2-3 kvinnor i veckan som är i behov av akut 

hjälp.  

 

Hon anser att kopplingen mellan våld och sex syns mer tydligt, och att männen får inspi-

ration från detta. Internet är en faktor som ökar tillgängligheten för porr som påverkar 

vissa män i negativ riktning.  

 

Hon tror vidare inte att det är en generationsfråga, då många anser att dagens tjejer som 

växer upp är starkare. Stina säger att starka kvinnor har funnits i alla generationer, utan att 

det har gjort att kvinnomisshandeln har minskat. 
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Intervju med socialtjänsten 

 

1. Varför tror du att kvinnan inte lämnar mannen som slår henne? 

Framför menar Kalle att det är svårt att ge några generella svar på den här frågan eftersom 

alla kvinnor har olika förutsättningar. Vidare berättar Kalle att normaliseringsprocessen 

spelar stor roll det vill säga kvinnan vänjer sig med våldet. Barnen spelar också stor roll 

och tillika kvinnans sociala situation. När det gäller invandrarkvinnor är dessa speciellt ut-

satta, många befinner sig i en situation som Kalle kallar ”inlärd hjälplöshet”, närmare be-

stämt de har kommit till Sverige och tidigt blivit isolerade av männen. Vilket gör att de 

inte tror sig klara det i det svenska samhället.  

Kalle berättar vidare om de kvinnor som är beroende av missbruk. De kan ha ”sekundär 

vinster” på att stanna kvar hos mannen. Man får något där man inte kan få någon annan 

stans och det vara allt från knark till pengar. Kalle säger också att det är ett problem med 

de kvinnor som är socialt väletablerade, de som befinner sig i ett socialt nätverk med god 

ekonomi. De kommer oftast inte i kontakt med socialen av orsaker Kalle inte känner till. 

 

2. Hur arbetar socialen för att hjälpa kvinnan att ta lämna mannen? 

Kalle säger att varje kommun har en handlingsplan men tycker att sådana handlingsplaner 

är skrivbordsprodukter, det vill säga det ser väldigt fint ut på pappret. Kalle säger dock att 

det trots allt är svårt att motivera kvinnan att lämna mannen, trots den hjälp de erbjuds av 

socialen. Vidare menar Kalle att det faktiska arbetet är att hjälpa kvinnan och det kan vara 

allt från att ordna bostad till att ge ekonomiskt stöd. Att hjälpa kvinnan att flytta till en an-

nan ort är också en vanlig förekommande insats från socialens sida.  

    

Kalle pekar vidare att bland det viktigaste är att tala med kvinnan, berätta vad du ser i 

kvinnans situation för att på så vis väcka tanken hos kvinnan vad som verkligen händer. 

Detta kan vara att hjälpa kvinnan att göra polisanmälan och ta kontakt med kvinnojouren 

eftersom de kan erbjuda ett säkert boende. Kalle upprepar att motivera kvinnan och visa 

på de resurser man har är det fundamentala men också det svåraste. 

 



3. Vilka är era viktigaste samverkans partners 

Det är framför allt sjukhuset när det gäller vård instanser. Polisen har en viktig roll när det 

gäller att låsa in ”busen” och lösa den direkta vålds situationen. Kvinnogemenskapen dvs 

kvinnojourerna som finns runt om i Sverige är också en viktig samarbetspartner, då de kan 

erbjuda boende och stöd till kvinnan. I övrigt lutar vi oss på våra egna resurser. 

 

4. Tycker du att det finns instanser i samhället som inte tar sitt ansvar? 

Kalle tycker att samhället överlag inte tar sitt ansvar, och pekar på lagstiftningen som han 

tycker borde stärkas upp. Han påpekar att kvinnojouren gör att bra jobb men att de i vissa 

fall är naiva. Kalle menar att vissa kvinnojourer har en ideologiskt ståndpunkt som inte är 

adekvat. 

De ser i vissa fall att partnervåld är ett strukturellt problem som baseras på mannens över-

het över kvinnan. Detta håller inte Kalle med om, utan menar att det är mannen det är fel 

på.   

 

Vidare menar Kalle att samhället överlag är dåliga på att se barnen i en misshandels situa-

tion. Kalle pekar på att barnen lätt hamnar i skymundan, trots att det är de som får se 

misshandeln på nära håll.  Han påpekar att han tycker att polisen gör det bästa jobbet, trots 

de svårigheter som kan uppkomma när målsägande inte vill medverka. 

 

5. Vad tycker du om gällande lagstiftning? 

Kalle  menar att problemet med dagens lagstiftning är att den är selektiv. Han pekar vidare 

på de åtgärder som finns för kvinnan, besöksförbud är bra så länge det inte missbrukas det 

samma gäller de åtgärder som kan ge anonymitet till kvinnan. Vidare menar han att när 

det gäller våld mot person så tycker att man ska börja uppifrån när det gäller straffsat-

serna, och inte som idag då man dömer nerifrån. Han avslutar med att säga skärp straffen, 

straffsatserna är alldeles för låga. 

 

6. Tror du att andelen misshandlande kvinnor kommer att öka eller minska? 

Kalle berättar att med tanke på de tjejer han möter i sitt arbete idag är bättre på att ta för 

sig i samhället. Dagens generation  av tjejer är idag mycket tuffare och går inte så lätt in i 

någon slags offer roll. Han tycker också att samhälls utvecklingen pekar på att samhäll-

strukturen blir mer individbaserat vilken stärker upp kvinnans självständighet.  



Å andra sidan pekar Kalle på att det finns tecken på att våldet kommer öka ute på ”gatan” 

och menar att våld mot kvinnor som till exempel överfalls- och gruppvåldtäkter kan 

komma att öka. 

    

Men han tror dock att partner- relaterat våld som sker inom hemmets väggar kommer att 

minska. Han tar avslutningsvis upp att det saknas bra forskning på det här området. Han 

menar att det finns ett ”filter” inom kvinnoforskningen, det vill säga ideologin gör att man 

ser på problem på ett sätt som gör att man inte kommer åt problemets kärna.  
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