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Abstract 

  
Vi vill med denna rapport belysa vilka faktorer som avgör om en händelse 
får stor genomslagskraft i media och i samhällsdebatten. Grunden är det 
mord som drabbade en trebarnsmamma i Piteå och som fick männen i 
Piteå att organisera sig i en gemensam protest mot kvinnovåldet i 
samhället. Vi har sedan jämfört detta med andra kända händelser som 
också har fått stort utrymme i media och samhällsdebatten för att se om det 
går att utkristallisera några gemensamma nämnare med Piteåuppropet. För 
att få en annan aspekt på frågan så har vi även gjort litteraturstudier för att 
hitta teorier som kan förklara varför Piteåuppropet blev så stort och 
spriddes över hela landet. 
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1 Inledning 

 
I Sverige år 2004 anmäldes det 22 753 fall av misshandel mot kvinnor. I snitt 

motsvarar det 1895 fall per månad eller 62 fall per dygn. När det gäller mord, 

dråp samt misshandel med dödlig utgång blev 73 kvinnor bragda om livet samma 

år. Det är knappast någon nyhet för allmänheten att många kvinnor misshandlas, 

eller dödas varje år, och då framförallt av män i deras närhet. Ändå har man i 

samhällsdebatten inte belyst problemet särskilt mycket och i media ser man det 

ofta som en liten notis. Men så år 2004 dödades Marie Larsson, en 

trebarnsmamma från Piteå, av sin före detta sambo i sitt eget hem. Mannen hade 

sett Marie på krogen samma kväll när hon var tillsammans med en annan man. 

Detta gjorde att han tog sig in i Maries hus och satte sig att vänta på henne i en 

timme med en yxa innanför jackan. När så Marie kom hem slog han ihjäl henne 

med ett flertal slag med yxan. Efter denna händelse så startade några män i Piteå 

ett manligt nätverk mot kvinnovåld. Detta nätverk fick väldigt stor 

uppmärksamhet i media och det dröjde inte länge förrän liknande nätverk 

startades i närliggande orter och sedan även i många orter i övriga Sverige. Att 

detta nätverk fick så stor uppmärksamhet i media och på så sätt gav frågan om 

mäns våld mot kvinnor så stort utrymme i samhällsdebatten gjorde att vi ville se 

om nätverket har haft någon inverkan å skilda myndigheters och organisationers 

arbete. Vi kände även en nyfikenhet kring hur organisationer och myndigheter 

såg på nätverket och deras initiativ. Vi vill också försöka se om uppropet kan ha 

någon effekt med avseende på ett minskat våld mot kvinnorna i Piteå. Eftersom 

att en av oss bor i Piteå tyckte vi slutligen att det vore intressant att rent generellt  

titta närmare på detta fenomen eftersom vi har kunnat märka hur hela bygden 

engagerade sig i händelsen.  
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1:1 Bakgrund 

 
 Marie Larsson var ute på krogen i Piteå en kväll. Hon kom då i samspråk med en 

man och detta såg Maries före detta sambo, Glenn Lövgren. Denne gick då till 

attack mot den främmande mannen och polis kallades till platsen. Åtgärden som 

polisen vidtog var att de tog uppgifter från de inblandade parterna, Glenn tilläts 

inte tillbaka in på krogen. Det Glenn då gör är att han beger sig till Maries 

bostad, som ligger strax utanför Piteå. Där befann sig Maries dotter och hennes 

pojkvän. Efter en stund lämnar han Maries bostad för att bege sig till sin egen, 

som inte ligger så långt därifrån. Innan han hinner till sin bostad så ångrar sig 

dock Glenn och beger sig tillbaka till Maries hus. Vid det här laget har dottern 

och pojkvännen redan gått och lagt sig på övervåningen och somnat. Han går då 

ner i källaren och hämtar en yxhammare som han sedan tidigare vet finns där. 

Därefter sätter han sig och väntar på att Marie ska komma hem. När hon  kommer 

hem går hon in i köket där hon har sin sovplats. Där överraskas hon av Glenn 

som utdelar minst två slag med yxhammaren. Klockan tjugo minuter över fyra på 

söndagsmorgonen ringer Glenn upp larmcentralen och berättar vad han har gjort. 

Han går därefter till bensinstationen i samhället och möter där upp ambulans och 

polispersonal. Polisen griper Glenn och han blir sedermera 

 anhållen och häktad. Marie blir körd till Piteå sjukhus men flygs snart iväg till 

Umeå universitetssjukhus. Efter några dagar avlider Marie Larsson av sina 

skador. 

 

 Några dagar efter mordet på Marie Larsson kunde man läsa följande insändare i 

Piteå Tidningen: 

 

”Jag skäms över män som slår. Under veckan som gått har följande hänt: 

Ytterligare en kvinna har slagits ihjäl - denna gång av en man i Piteå. 

Ytterligare kvinnor har slagits ihjäl av män i Sverige  - varje vecka.  

Ännu fler kvinnor har slagits ihjäl av män ute i världen - varje dag. I 

tidningarna ger mordet i Piteå och morden i Sverige nyhetsrubriker en 
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eller två dagar, men utan att särskilt många män  reagerar i 

insändarspalter eller att manliga reportrar intervjuar upprörda män om  

vad våra medbröder har för sig. 

 

Under veckan har det också hänt att en björn har rivit en man till döds. 

Stora rubriker. Något ovanligt och fasansfullt har inträffat.  Det är 

första gången på 100 år som en björn dödat en människa i Sverige. Det är 

fasansfullt att ett liv släcks, en tragedi för de anhöriga. Därom kan vi 

alla vara eniga. Men sedan. Läser upprörda reportage om människor som 

tycker att man ska skjuta av mer björn på grund av detta tragiska 

 med upprörda människor.  Björnen får fem-tio gånger 

så stor uppmärksamhet som alla mördade och misshandlade kvinnor 

på insändarsidorna syns få, om ens några, upprörda 

insändare över vad det manliga släktet åstadkommer. Vare sig tidningar 

eller allmänhet har några som helst proportioner i sina reaktioner. 

 

Som man skäms jag varje gång jag ser, läser eller hör om män som fegt 

och uselt slår, misshandlar eller dödar kvinnor. Jag skäms också för min 

egen tystnad och inaktivitet, men också för kollektivet män som på intet 

sätt reagerar för dessa otaliga övergrepp på kvinnor.  Är det inte dags för  

 

oss att vakna nu? Vi måste åtminstone markera här och överallt att detta 

är åt helvete. Eller är enda lösningen att förutom att skjuta av fler björnar 

för att förebygga deras dödande, även skjuta av fler män för att freda 

kvinnorna?                                            Hans Hansson” 
 

 

Efter denna insändare startades ett manligt nätverk mot kvinnovåld som 

kom att kallas Piteåuppropet. Initiativtagare var han som skrev insändaren, 

Hans Hansson, tillsammans med artisten Ronny Eriksson, före detta 

National Hockey League-proffset Lars Lindgren samt prästen Peder  
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Jonsson. De anordnade en manifestation och har därefter totalt samlat in 

1,75 miljoner svenska kronor. Dessa pengar har använts till en heltidstjänst 

vid kvinnojouren i Piteå och har fördelats över en femårsperiod. 
 

 

1:2 Syfte 

 
 Vår ambition med denna rapport är att få en förståelse för varför just detta fall 

fick männen i Piteå att starta detta nätverk och vidare hur det kom sig att 

uppmärksamheten blev så stor i media och i samhällsdebatten. Dessutom ville vi 

ta reda på hur det kom sig att nätverket fick en så pass stor genomslagskraft i hela 

landet, när det finns många andra upprop i olika frågor som inte alls har fått 

någon liknande genomslagskraft. Vi ville vidare se om olika myndigheter samt 

organisationer i Piteå märkt av någon skillnad i attityder till våld eller åtgärder 

etc, om man jämför tiden före och efter uppropet samt om man själva har agerat 

annorlunda. 

 

1:3 Frågeställningar 

 
• Vad var syftet med uppropet i Piteå och hur ser framtiden ut för nätverket när 

de uppnått sitt syfte? 

• Varför fick uppropet sådan genomslagskraft i hela Sverige? 

• Har andra organisationer och myndigheter i Piteå påverkats i sin verksamhet 

efter nätverkets bildande? 

 

1:4 Avgränsningar 

 
Det finns andra manifestationer och upprop med liknande inriktning som har fått 

stor uppmärksamhet i Sverige, men vi har valt att fokusera på Piteåuppropet. 
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1:5  Tillvägagångssätt 

 
Vi har läst tidningsartiklar, främst från Piteåtidningen, samt intervjuat människor 

från Kvinnojouren, Socialtjänsten, Polisen samt från det manliga nätverket i 

Piteå. Dessutom kommer vi att studera litteratur som tar upp människors 

beteenden för att se om det går att hitta en koppling till någon teori. 
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2.      Teori 
 

Vad var det som gjorde att männen i Piteå sa ifrån när det gällde mäns 

våld mot kvinnor? Varför fick det sådan stor genomslagskraft just i Piteå?  

Enligt Berglund ( 2005 ) så var den avgörande faktorn en redan stark 

”Piteåanda” för att uppropet skulle få så stor genomslagskraft och en så 

stor uppslutning från männen i Piteå. Berglund skriver om Piteåandan 

med hänvisning till en teori om socialt kapital, därför börjar vi med att ge 

en sammanfattning av vad socialt kapital är för någonting. John Kingdon 

ställde 1995 frågan ” What makes an idea´s time come?”. Det han 

funderade kring var vad det var för faktorer som gjorde att personer vid ett 

visst tillfälle ägnar sin uppmärksamhet åt en viss fråga och lägger andra 

frågor åt sidan. För att få svar på denna fråga försökte han omarbeta den 

så kallade ”Garbage can” modellen som Cohen, March och Olsen hade 

publicerat 1972. ( Kingdon , 1995 ). ”Garbage can” modellen innebar att 

man skulle försöka förstå organisationers agerande. För att lyckas med 

detta så har forskarna utgått ifrån tesen att organisationer är organiserade 

anarkier och att dessa hade tre stycken kännetecken. Dessa kännetecken är 

enligt forskarna preferenser, flytande deltagande samt att aktörerna inte 

alltid förstår sin roll. De tar vidare upp att det i dessa organiserade 

anarkier finns fyra olika strömningar, och dessa är problem, lösningar, 

deltagare samt valmöjligheter. Forskarna har beskrivit processen som att 

deltagaren kastar problem och lösningar i soptunnan och därigenom 

skapas valmöjligheterna. Kingdon å sin sida såg också på organisationer 

som att de var organiserade anarkier. Det han däremot la fokus på var 

själva organiseringen. Enligt hans sätt att se på saken finns det tre stycken 

processer i en organisation, nämligen: policy, problem och politik. 

Kingdon hävdade att dessa tre processer kunde agera självständigt 

gentemot de andra. Det behövs någonting för att ett problem ska nå ytan i 

samhället. Kingdon nämnde krig, katastrofer eller personliga händelser 

som exempel på saker som kan föranleda att problemen kommer upp i 

samhällsdebatten. Ett annat krav för att problemet ska nå ytan är att det  
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finns föreställningar i samhället som problemet stödjer. Kingdon använde 

sig av en liknelse för att förklara sina tankar. Han pratade om en tallrik 

med soppa. I soppan flyter det runt idéer och soppan förändras när nya 

idéer tillkommer eller när gamla idéer förändras. De idéer som klarar av 

att hålla sig kvar i soppan är de som är utarbetade och därför också 

möjliga att implementera. Den politiska biten menar Kingdon är den 

nationella känslan, organiserade politiska krafter och förändringar i den 

politiska administrationen. Om man vill påverka den politiska 

dagordningen så anser Kingdon att det är den nationella känslan eller de 

organiserade politiska krafterna som man bör satsa på då de har störst 

möjlighet. När de olika politiska strömningarna möts menar Kingdon att 

möjligheten för att få upp sitt problem på den politiska dagordningen ökar. 

Dessa möjligheter kallar han för policyfönster. Dessa fönster är bara 

öppna en kort stund och därför gäller det att vara snabb på att ta tillfället i 

akt. Här krävs det att en policyentreprenör engagerar sig i frågan. Vad är 

då en policyentreprenör? En person som är villig att satsa sina resurser är 

en policyentreprenör. Dessa resurser kan vara tid, pengar, energi eller 

rykte, för att få en framtida vinst. Hur kommer det sig att dessa 

policyentreprenörer är villiga att satsa sina resurser? Kingdon anser att det 

kan bero på att de är bekymrade över ett visst problem eller att de kanske 

vill påvisa sitt eget värde eller ett personligt intresse. Vidare menar han att 

det är en fördel om policyentreprenören kan tala för andra och att de är 

kända för sin sina kontakter och handlingsförmåga. Det som dock är allra 

viktigast är policyentreprenörens ihärdighet och envishet. 

 

Socialt kapital 

 

En förgrundsgestalt inom forskningen om socialt kapitel är Robert 

Putnam. Han hade funderat på hur det kom sig att inte fler demokratiskt 

styrda länder lyckats skapa starka och effektiva institutioner för att ta 

tillvara på sina medborgares intressen. Han har gjort en fallstudie kring 

detta i Italien.  (Putnam ,1996). 
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Det Putnam kom fram till var att de regioner i Italien som hade starkast 

medborgaranda också var de regioner som styrdes mest effektivt. Hur 

kom han då fram till vilka regioner som hade starkast medborgaranda? 

Han mätte detta genom att se till föreningslivets utbredning, 

tidningsläsning samt politiskt deltagande. Det han kom fram till efter sin 

studie var att det är socialt kapital som är avgörande för om man ska 

lyckas skapa starka och effektiva institutioner. Linda Berglund har utifrån 

Putnams teori jämfört Piteå med Luleå för att se om det går att hitta en 

skillnad när det gäller socialt kapital ( Berglund 2005 ). Detta då utifrån 

företagsamhet, tidningsläsning samt politiskt deltagande. Hon fann då en 

indikation på att medborgarandan var starkare i Piteå än i Luleå, vilket 

gjorde att Piteå hade en högre nivå av socialt kapital. Hon skriver även att 

mordet på Marie Larsson var ett policyfönster som öppnades och att 

initiativskaparna var de policyentreprenörer som behövdes för att lyfta 

fram frågan. 
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3      Resultat 
 
 

Vi har varit i Piteå och intervjuat Polisen , Kvinnojouren och 

Socialförvaltningen för att få en inblick i hur de ser på Piteåuppropet och 

om uppropet påverkat deras verksamhet. Vi har även varit i kontakt med 

Hans Hansson som var med och startade Piteåuppropet för att höra vad 

han har att säga om uppropet efter 2år. 

 

 Kvinnojouren. 

Kvinnojouren i Piteå jobbade ideellt för att hjälpa kvinnor som utsatts för 

våld men man hade dåligt med pengar och det var inte många som visste 

att det fanns en kvinnojour i Piteå. Det var på tal om att man skulle vara  

tvungen att lägga ner kvinnojouren. Piteåuppropet började därför att samla 

in pengar från företagen i Piteå så att man skulle kunna anställa en kvinna 

som kan jobba heltid med utsatta kvinnor. Detta lyckades man med och 

Mari Brännvall anställdes och hon jobbar nu heltid för att hjälpa kvinnor i 

utsatta situationer. Piteåföretagen och Piteå Kommun har lovat att det 

skall finnas pengar i fem år för att ha en anställd men efter detta vet inte 

Mari hur det blir. Kvinnojouren får praktisk hjälp från Piteåuppropet med 

att trycka upp skyltar och broschyrer som finns runt om i Piteå kommun. 

Mari berättar att i februari 2005 hade de haft 15 insatser för att hjälpa 

kvinnor under ett år. Året efter hade siffran stigit till mellan 70-80 

insatser. Detta tror Mari beror på att man delat ut broschyrer och satt upp 

skyltar runt om i Piteå samt den publicitet som Piteåuppropet gav. Detta 

gjorde att fler fick reda på att kvinnojouren existerade vilket många inte 

visste innan Piteåuppropet startade. De kvinnor som Mari kommer i 

kontakt med brukar inte prata om Piteåuppropet men hon säger ändå att 

hon märker att kvinnorna i Piteå är stolta över att männen i Piteå är 

engagerade i frågorna om våld mot kvinnor. I dagsläget har Piteåuppropet  

 

 

 



Rapportnummer 313, Piteåuppropet –   2006-04-11 
Manligt nätverk mot kvinnovåld 
Mats Lundmark, Marcus Gustafson 

 10 

 

och kvinnojouren kontinuerliga möten för att vidareutveckla samarbetet 

och försöka hitta fler sätt att hjälpa utsatta kvinnor. M. Brännvall 

(personlig kommunikation, 7 mars, 2006), 

 

 Socialförvaltningen. 

På socialförvaltningen i Piteå har vi pratat med Karin Boström som är 

ansvarig för frågor rörande våldsutsatta kvinnor.  

Hon berättar att man i Piteå sedan en längre tid tillbaka har en arbetsgrupp 

bestående av representanter från socialförvaltningen, sjukvården, 

kvinnojouren och polisen som träffas två ggr per år får att utvärdera 

samarbetet mellan de olika aktörerna och titta på om det är något som går 

att förbättra. När man skulle ha dessa möten så kände inledningsvis de 

som kom från sjukvården att de inte fick stöd från övrig personal inom 

sjukvården när man hade mötena utan att man ifrågasatte varför man 

skulle vara tvungen att lämna jobbet eftersom att ingen sattes in istället för  

den som skulle på mötet. Det blev betydligt bättre sedan Piteåuppropet 

startade. Samverkan i gruppen blev bättre och det blev lättare för de i 

gruppen att gå på mötena. Helt plötsligt var det ingen som ifrågasatte att 

man gick på mötena och folk pratade öppnare om kvinnomisshandeln. 

Detta gjorde att det vart lättare att jobba och prata om frågorna kring 

kvinnomisshandel. Socialförvaltningen märkte även en klar ökning av 

samtal som kom från anhöriga och grannar som ställde frågor om 

kvinnomisshandel eftersom att de var oroliga för någon kvinna i deras 

närhet. Karin tror att den utvecklingen beror på att fler fick upp ögonen 

för att kvinnomisshandel kan drabba vem som helst i vårat samhälle och 

att det är okej att prata om det. Socialtjänsten har bra samarbete med 

kvinnojouren där kvinnojouren i första hand hjälper de utsatta kvinnorna 

med praktiska saker och där socialen hjälper till med den ekonomiska 

biten. Detta samarbete tog ny fart sedan kvinnojouren fick en anställd 

eftersom att det numera är lättare att få tag i någon på kvinnojouren vilket 

tidigare kunde vara svårt när det inte var någon som jobbade där på heltid. 

K. Boström ( personlig kommunikation, 13 mars, 2006 ). 
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 Polisen. 

Polisen verkar ha samma uppfattning som kvinnojouren och socialen att 

människorna i Piteå fick upp ögonen för problemet med 

kvinnomisshandel efter det att Piteåuppropet startade. Man anser att detta 

bland annat berodde på den information som spreds i media samt de 

skyltar och broschyrer som trycktes upp i samband med Piteåuppropet. 

Tittar man på statistiken när det gäller anmälda brott om  

kvinnomisshandel i Piteå före och efter Piteåuppropet så kan man se en 

liten ökning efter Piteåuppropet. Antalet fall av kvinnomisshandel ligger 

på ungefär samma nivå mellan år 02-04 men det blev en liten ökning 02-

03 och mellan 04-05. 

  

  

 Anmälda brott inom Piteå Kommun (Statistik från RAR) 

 Misshandel mot kvinna   2002    2003    2004    2005 

 Utomhus                            22        24        24        30 

 Inomhus_____________   39____47____51____58 

 Totalt                                 61        71        75        88 

Statistik är dock svår att tyda. Antigen begås det fler brott eller så ökar 

anmälningsbenägenheten. Detta är svårt att veta, men i detta fallet så kan 

det ha betydelse att Piteåuppropet startade och på så sätt kan det ha ökat 

anmälningsbenägenheten. L-G. Johansson  ( personlig kommunikation, 17 

mars, 2006 ) 

 

 Piteåuppropet. 

Hans Hansson är förvaltningschef på Kultur och fritidsförvaltningen i 

Piteå Kommun och det var hans insändare om mordet på Mari och 

jämförelsen med björnen som dödade en man som blev startskottet för 

Piteåuppropet. Anledningen till att insändaren fick en sådan positiv 

respons från männen i Piteå tror han själv beror på att han inte anklagade  

 



Rapportnummer 313, Piteåuppropet –   2006-04-11 
Manligt nätverk mot kvinnovåld 
Mats Lundmark, Marcus Gustafson 

 12 

 

 

männen för att de var passiva utan att han utgick utifrån sig själv. Att han 

kände sig passiv i frågan om mäns våld mot kvinnor och att en björn som  

dödar en man skall väcka fler frågor än en man som slår ihjäl en kvinna. 

Det var många män som kände igen sig i bilden som Hans gav av sig själv 

som passiv och detta öppnade upp ögonen på dessa män. Prästen Peder 

Jonsson, underhållaren Ronny Eriksson, före detta  hockeyproffset Lasse 

Lindgren hakade på Hans Hanssons resonemang och de drog tillsammans 

igång Piteåuppropet. Dessa fyra män är kända och respekterade var och en 

i sina sociala nätverk. Detta gjorde att man snabbt fick många män som 

engagerade sig i frågan. Man höll ett möte för att visa sitt stöd för de 

kvinnor som var utsatta för våld från män och för att visa att man inte 

längre tänker hålla tyst om detta problem. Det samlades ca 300 män på 

detta möte och det var många fler än vad Hans hade kunnat drömma om.  

Nyhetsmedierna uppmärksammade att männen i Piteå hade startat ett 

upprop mot mäns våld mot kvinnor och det kom tidningar och andra 

medier som ville göra reportage om Piteåuppropet från hela Sverige. Detta  

gjorde att män i andra städer också startade upprop för att visa att man inte 

tänker sitta tyst och passiv när kvinnor blir slagna av män. Det startade 

cirka 40 nya nätverk runt om i Sverige efter att Piteåuppropet startade.  

Nyheten om Piteåuppropet fick även uppmärksamhet utomlands. Det kom 

tidningar och andra medier från Finland, Danmark, Norge, Frankrike och 

Italien för att göra reportage om uppropet. Det sändes även ett reportage i 

ett tyskt nyhetsprogram som har över 3 miljoner tittare. Hans har två 

teorier om varför uppropet fick sådan genomslagskraft i svensk media. 

Han tror att det för tillfället inte fanns någon annan stor nyhet just när 

Piteåuppropet startade och sedan tror han att en bidragande  

orsak var att det var män som startade uppropet och att det var män som 

sa ifrån. Hans säger att vi tyvärr fortfarande lever i ett mansdominerat 

samhälle och att det därför blir större genomslagskraft när män säger  

ifrån. Han berättar att det kom en kvinnlig reporter från södra Sverige som 

berättade att hon i flera års tid hade bett om att få göra ett reportage om  
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mäns våld mot kvinnor men aldrig fått göra detta. Men så när männen i 

Piteå startade uppropet fick hon ta ett team med sig och åka upp till Piteå 

för att göra ett reportage. Hans förstår hur frustrerande detta måste vara  

för de kvinnor som jobbat många år med kvinnofridsfrågor och inte fått 

det utrymme i media som behövs och så på några dagar blir det skriverier 

runt om i hela Sverige och i flera andra länder när några män startar ett 

upprop i Piteå. Man hade två mål när man startade Piteåuppropet. Det ena 

var att man skulle samla in en miljon kronor samt att få kommunen att 

ställa upp med lika mycket pengar så att kvinnojouren i Piteå skulle kunna 

vara kvar. Det andra var att förändra mäns attityd mot kvinnovåld och få 

männen att engagera sig i frågor rörande mäns våld mot kvinnor.  

Pengarna till kvinnojouren lyckades man samla ihop och kommunen 

ställde upp med lika mycket pengar så det målet uppnådde man ganska 

fort. Det andra målet har man också påbörjat men detta mål kommer att 

fortgå eftersom att man även i fortsättningen vill att männen skall 

engagera sig i frågor rörande mäns våld mot kvinnor. Man har fått män att 

prata om våldet. Detta märktes främst på arbetsplatserna där man pratade  

mycket mer om kvinnovåldet än man gjort tidigare. Man beräknade att 

man hade ca 2000 manliga budbärare som ställde upp mot mäns våld mot 

kvinnor. Det anordnades även aktiviteter från olika aktörer i Piteå där man 

tog upp problemet med våld mot kvinnor. Det kom teatergrupper som 

satte upp föreställningar där temat var kvinnovåld och musikhögskolan 

hade dansföreställningar med samma tema. Man bjöd även in författare 

som läste och berättade om sina böcker som berörde ämnet kvinnovåld.  

Studieförbundet hade sammankomster där man tog upp problemet mäns 

våld mot kvinnor. Hans säger att dessa aktiviteter ger mer än att man skall  

anordna möten. Det samlas mer människor när det är någon aktivitet 

inblandad än när man bara har ett möte. Piteåuppropet är helt ideellt. Man 

har ingen styrelse och ingen ekonomi utan alla pengar som kommer in går 

direkt till en fond som skall hjälpa kvinnojouren. Man har inget 

medlemskap utan vem som helst kan komma med idéer och förslag på  
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insatser som kan göras för att få folk att engagera sig i frågor rörande 

kvinnovåld. Det enda man har sagt är att den som kommer med förslaget 

skall vara den som har huvudansvaret för insatsen. Hans berättar att man 

inte har några möten numera utan använder Piteåuppropets hemsida när  

man vill ha någonting sagt. Där kan man föra dialoger med andra om 

frågor rörande kvinnovåld och ta upp om man vill anordna någon insats 

mot kvinnovåldet. Hans säger att de även i framtiden kommer att använda 

sig av hemsidan för att hålla igång Piteåuppropet och att man kommer att 

använda sig av enstaka insatser för att visa sitt stöd för kvinnor som är 

drabbade. Piteås damlag i hockey har till exempel satt logo på sina tröjor 

mot mäns våld mot kvinnor. Hans berättar även att man dragit igång en 

insats där man tar upp frågan om den legala prostitutionen i Tyskland 

under fotbolls VM. Frågan togs upp på en samverkansträff om mäns våld 

mot kvinnor som hölls i provinsen Emilia Romagna i Italien där  

representanter från 8 svenska kommuner och 12 Italienska var 

representerade. När man kom hem till Piteå fick man alla politiska partier 

och alla fotbollsföreningar i Piteå att ställa upp och ta avstånd mot 

prostitutionen som bedrivs i samband med fotbolls VM. Man fick även  

Svenska fotbollsförbundet att ta ställning och klubbar i hela landet ställde 

upp för att driva frågan mot prostitutionen. Man tog även upp frågan för 

de stora sponsorerna som sponsrar fotbolls VM för att höra vad de tyckte i 

denna frågan och kanske få upp ögonen för att de sponsrar ett fotbolls VM 

där sexhandel med kvinnor är lagligt och där de drar nytta av att det är 

VM. H. Hansson ( personlig kommunikation, 13 mars, 2006 ).                                  

 

Vi tänker här också ta upp några andra händelser som har lett till stora 

manifestationer för att försöka få en uppfattning om vad det är som utlöser 

dessa reaktioner nämligen Fadime fallet och det andra ärendet 

Hagamannen. 
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Fadime. 

Fadime Sahindal blev 26år. Den 21 januari 2002 sköts hon till döds av sin 

far sedan hon förälskat sig i en svensk man. Detta var något som hennes 

släkt inte kunde acceptera. Fadime hade redan 1998 gått ut i SVT och 

berättat att hennes broder och fader hade hotat henne till livet för att hon  

var tillsammans med en svensk man. I maj samma år dömdes hennes 

yngre bror och pappan för att de hotat och misshandlat henne.  

Fadime hade även i rättegången berättat att hon var övertygad om att de 

inte skulle tveka i att sätta hoten i verket. Hennes farhågor blev alltså 

besannade när hennes pappa ringde på i lägenheten där hon befann sig den 

21 jan 02 och sköt henne i huvudet. Mordet på Fadime väckte starka 

känslor runt om i Sverige och flera ministrar blev engagerade i fallet. 

Justitieminister Tomas Bodström talade om lagar och regler som kan 

stärka skyddet för utsatta kvinnor. Dåvarande integrationsminister Mona 

Sahlin lovade att äktenskapslagarna skulle ändras. Jämställdhetsminister 

Margaretha Winberg lovade att hon skulle försöka skaffa fram 

jourlägenheter till de hundratals invandrarkvinnor som var rädda och 

ringde till kvinnojourerna runt om i landet för att få stöd. Även i riksdagen 

var det många talare som pratade om fallet Fadime. Man tog upp den sorg  

och vrede som mordet på Fadime väckte. Det hölls även en stor 

manifestation på Sergels torg i Stockholm. När Fadime skulle begravas i  

Uppsala domkyrka så var det ca 4000 personer som hade samlats för att ta 

farväl av Fadime. Inne i kyrkan var det ca 2000 personer bland dessa var 

familjemedlemmar släkt och vänner till Fadime samt flera inbjudna gäster. 

Utanför kyrkan samlades tusentals till för att hedra Fadime och visa sitt 

stöd för andra unga kvinnor som har samma problem som Fadime hade.  

 

 

 Hagamannen. 

 Den så kallade Hagamannen har satt skräck i Umeås kvinnor sedan 1999. 

Tidigt på morgonen den 5 maj 1999  fick polisen in det första fallet av 

våldtäckt och överfall som begåtts av Hagamannen. Han överfaller en 26- 
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årig kvinna ,tar stryptag på kvinnan och våldtar henne. Sedan dröjde det 

tills den 6 november samma år innan Hagamannen slår till igen. Då sker 

det tre överfall under kort tid. Alla dessa överfall sker i stadsdelen Haga i 

Umeå. Det är därför som förövaren  blir kallad Hagamannen i media.  

Det första av dessa överfall sker mot en 50-årig  kvinna som är på väg 

hem från en väninna. Hon blir påhoppad bakifrån och förövaren sätter 

något runt hennes hals och drar henne ut på gräset där han drar av henne 

kläderna. Kvinnan stretar emot och blir då slagen hårt flera gånger i 

ansiktet. Därefter våldtar han kvinnan. Ca tjugo minuter efter våldtäkten 

hoppar han på nästa kvinna som är 23 år. Kvinnan hinner uppfatta att han 

har en halsduk eller liknande mellan händerna innan han hoppar på henne. 

Han drar ner kvinnan på marken men hon lyckas slå sig fri. Han får på 

nytt ner henne på marken men hon lyckas återigen ta sig loss och springer 

från platsen. Mannen springer iväg mot centrum. Sedan dröjer det bara ca 

10 min innan han möter nästa offer. En 18-årig kvinna som är på väg hem 

från krogen. Hon möter mannen som springer fram till kvinnan och rycker 

åt sig hennes handväska. Kvinnan sliter då tillbaks väskan och blir då  

slagen av mannen med ett knytnävsslag i tinningen. Kvinnan springer då 

från platsen. Hagamannen använder grovt övervåld när han attackerar och 

den 9 mars-2000 överfaller han ytterligare en kvinna som är 22 år samt 

överfaller och våldtar en 22-årig  kvinna svårt. Det sista överfallet var så 

grovt att man rubricerade brottet som mordförsök. Han våldtar kvinnan 

och utsätter henne för mycket kraftigt våld. Kvinnan hittas sedan svårt 

medtagen och kraftigt nedkyld av en väktare. Hagamannen satte skräck i 

stadens kvinnor och många män i Umeå kände ett obehag när de var ute 

och gick på kvällen eftersom att de kände det som att kvinnorna de mötte 

var rädda för dem. Polisen jobbade hårt för att få fast Hagamannen och 

stora resurser sattes in. Men så plötsligt upphörde överfallen. Man såg inte 

till Hagamannen på 5 år och i Umeå återgick människorna till 

vardagslunket. Man var inte längre lika rädd för Hagamannen eftersom att 

det var så länge sen som han hade överfallit någon. Polisen hade teorier 

om att han hade flytt utomlands eller att han hade dött eftersom att det är  
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ovanligt att en sådan förövare slutar så tvärt och under så lång tid med 

sina överfall. Men då händer det oväntade. Den 10 december 2005 blir en 

kvinna i 50-års åldern brutalt överfallen och våldtagen vid Tegs bron i  

Umeå. Mannen våldtar och misshandlar kvinnan svårt och han försöker 

även strypa henne. Mannen blir störd av något, avbryter överfallet och 

försvinner från platsen. Kvinnan klarar sig med livet i behåll men hon är 

svårt skadad. Brottet rubriceras som mordförsök och grov våldtäckt. 

Polisen säkrar DNA från gärningsmannen och efter analys kommer man 

fram till att det är Hagamannen som slagit till igen. Ännu en gång sätter 

Hagamannen skräck i Umeå. Polisen sätter nu in alla resurser de har och 

hela Umeå engagerar sig för att få fast Hagamannen. Efter de första 

överfallen mellan 1998-2000 fick polisen in 3000 tips och 450 DNA-tester 

utfördes. Efter överfallet på Teg togs ytterligare 140 DNA-prov och man 

fick in ca 1500 nya tips. Umeå universitet och polisen ordnade ett 

informationsmöte för studenterna och personalen på universitetet där 

Umeåpolisen informerade om det aktuella spaningsläget efter förövaren. 

Det blev mycket skriverier i svensk tidningsmedia och fallet togs upp i Tv 

programmet Cold Case. Några kvinnor i Umeå startade Umeåuppropet 

mot mäns våld mot kvinnor. De anordnade en kvällsdemonstration med 

fackeltåg den 3 mars 2006 under parollen ”Vi tar natten tillbaka”. Detta 

för att få upp ögonen på politikerna och få dem att ta tag i problemet med 

mäns våld mot kvinnor. Den 29 mars 2006 greps och anhölls en 33 årig 

man från Umeå på sannolika skäl misstänkt för att vara Hagamannen. 

Detta efter att mannen lämnat ett DNA prov som matchat Hagamannens 

DNA.  
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3:1        Kritisk granskning av resultatet. 
 
 

De åsikter och värderingar som framkommit i intervjuerna måste ses i 

ljuset av att det är de enskilda personernas egna åsikter och inte några 

fakta som de presenterar. Vi hade gärna sett att det fanns något 

vetenskapligt underbyggt arbete som någon av dessa gjort som vi kunnat 

presentera, men tyvärr har ingen av dem något sådant att vis upp. Det kan 

ses som både en fördel och en nackdel att de vi har intervjuat har varit så 

pass nära uppropet och dess verksamhet. Fördelen är naturligtvis att de har 

väldigt god kunskap om det samt de händelser som föranlett detta. 

Nackdelen är att det finns en riska att de blir för ”hemmablind” utav 

samma anledning, alltså att de varit så nära uppropet. När det gäller 

statistikbilden angående anmälda brott så är kurvan ganska jämn sett till 

tidigare år, så där är det väldigt vanskligt att säga vad ökningen det sista 

året beror på. 
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4. Diskussion 

 

När vi påbörjade vårat arbete hade vi båda två våra egna teorier och 

funderingar till hur det kunde komma sig att Piteåuppropet fick en sådan 

genomslagskraft i media och samhällsdebatten. Vi känner efter våra 

intervjuer att det kan finnas belägg för de teorier och tankar vi haft.  

När man tittar på vilka händelser som får stora rubriker i media så har det 

ofta används grovt våld i dessa händelser. I fallet Mari användes en 

yxhammare för att slå Mari upprepade gånger i huvudet. Fadime blev 

skjuten i huvudet av sin far när hon öppnade dörren och Hagamannen 

använde grovt övervåld när han överföll sina offer bland annat genom att 

bita av en bit från örat på sitt sista offer. Vår teori om att det grova våldet 

har betydelse för hur stor medial uppmärksamhet händelserna får anser vi 

ha stärkts när vi har tittat på de fall vi tagit upp i arbetet som fått de stora 

rubrikerna i tidningarna och som har berört allmänheten. En annan teori 

som vi hade var att uppmärksamheten står i relation till hur väl man kan 

relatera till offret. Mari Larsson var en helt vanlig trebarnsmamma som 

bodde i en liten by utanför en mindre svensk stad med ett helt vanligt 

arbete. Många i staden visste vem hon var eftersom hon arbetade på en  

större affär där mycket folk rörde sig. Fadime var en ung tjej som inte hade 

några problem med kriminalitet eller droger, hon ville bara få vara med sin 

pojkvän. Hagamannens offer har även de varit ”vanliga” människor som 

bara råkade befinna sig på fel ställe vid fel tidpunkt. Vi tror att människor i 

allmänhet har lätt att ta till sig och relatera till dessa offer. Det är inga 

missbrukare eller kriminella som har drabbats vilket troligtvis hade gjort 

det lättare att tänka att det händer inte mig. Men som det har varit nu tror 

vi att människor har fått upp ögonen för att det hade  kunnat vara de själva 

som kunde drabbats i dessa fall. Om kvinnorna hade haft 

missbruksproblem finns det, enligt oss, en risk att människor tyckt att de  
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”har sig själv att skylla” och inte framträder som lika ”oskyldiga” som de 

kvinnor vi har tagit upp. Vi har försökt titta på vilket sätt polisen kan ta 

nytta av det vi tagit upp i rapporten och använda sig av det i det vanliga 

polisarbetet. Vi anser att polisen bör ”rida på vågen” och jobba hårt mot 

kvinnomisshandel när allmänheten har fått upp ögonen i frågan och 

anmälningsbenägenheten är hög. Även vi från polisens sida bör visa att vi 

inte tolererar någon form av våld mot kvinnor eller nedsättande 

kommentarer eller språk om kvinnor. Polisen och åklagarna måste jobba 

hårt för att få anmälningarna att gå hela vägen till domstolen och visa 

allmänheten att vi tar problemet på allvar och att vi jobbar hårt för att få 

bukt med problemet. 
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