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Abstract 

Varje dag läser, hör och ser vi från massmedia om kvinnor som blir utsatta för våld av män i 

olika former. Via massmedia förmedlas det till samhället och allmänheten om kvinnor som 

blir våldtagna, misshandlade och verbalt vanärade. 

I denna rapport har vi valt att inrikta oss på den grupp våldsutsatta kvinnor som stannar kvar i 

en otrygg partnerrelation, där de inte kan känna sig trygga i sitt eget hem. De som blir utsatta 

av våld av sin egen man. Vi har inhämtat och läst in oss på material som belyser 

Normaliseringsprocessen, Stockholmssyndromet och Duluth-modellen detta för att få en 

djupare förståelse om varför kvinnor stannar. I dessa begreppsförklaringar har det kommit 

fram att mannens makt och kontroll i samband med våld och värme, samt att kvinnans 

självbevarelsedrift gör det svårt för henne att lämna förhållandet.  

För att försöka få en bred kunskap om hur verkligheten ser ut för dessa kvinnor har vi läst 

böcker och deltagit på föreläsningar. 
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1 Inledning 

Polisen i utryckningsverksamhet kommer med all sannolikhet komma i kontakt med 

misshandlade kvinnor. I dessa lägen måste man ha ett professionellt förhållningssätt 

gentemot dessa. Det är viktigt att få en förståelse i hur misshandlade kvinnor kan 

komma att agera och reagera i sina relationer. Vi kommer även i det inledande 

kapitlet beskriva bakgrunden till vårat val av ämne, rapportens syfte, 

frågeställningar samt de tillvägagångssätt vi kommer att använda oss av. 

 

1.1 Bakgrund 

Våldsutsatta kvinnor är en grupp brottsoffer som poliser får kontakt med i sitt yrke. 

Denna grupp av brottsoffer är något som massmedialt har fått stor uppmärksamhet 

och som till stor del visar att samhället inte accepterar denna problembild. Detta 

förstärks även genom att regeringen skärpt lagen om grov fridskränkning1 1 juli, 

19982 till att i andra stycket i samma lag, betona våld mot kvinnor av män som de 

har en äktenskapsliknade relation med, till grov kvinnofridskränkning där brottet 

fokuserar på systematiska kränkningar som kvinnor utsätts för i nära relationer. De 

gärningar som avses kan var för sig vara av mindre allvarlig art men med den nya 

bestämmelsen kan gärningar som skett inom viss tid och riktats mot samma kvinna 

tas upp och bedömas tillsammans som ett allvarligare brott3.  

 

Genom det nya brottet blir det lättare för domstolen att se till hela den brottslighet 

som personen utsatts för. Det blir också möjligt att döma ut strängare straff för 

sådana upprepade handlingar. Straffet är fängelse lägst sex månader och högst sex 

år4.  

 

Lagen om besöksförbud har också förnyats, genom att utvidga lagen med att införa 

särskilt utvidgat besöksförbud samt besöksförbud i gemensam bostad. Vilket 

innebär att besöksförbudet skall kunna utvidgas till större geografiska områden än 
                                                 
1 Brottsbalken  4:4a § 
2 Våld mot kvinnor, en faktaskrift, Cattis Grant, s.28 
3 Den onda cirkeln, av Görel Granström. Sid.61-62 
4 Våld mot kvinnor, en faktaskrift, Cattis Grant, s.28 
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idag. Ett besöksförbud skall kunna avse den gemensamma bostaden om det på 

grund av de särskilda omständigheterna finns en påtaglig risk för att den person 

förbudet avses gälla kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet 

eller frid5.  
  

Ett förslag från Kvinnovåldskommissionen som genomförts är att Socialtjänstlagen 

kompletterats med en ny bestämmelse. Den innebär att socialnämnden bör verka för 

kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet, får 

stöd och hjälp för att förändra sin situation6.  

 

Det är viktigt att få en och insikt hur en kvinna kan vara lojal och trogen mot sin 

man som misshandlar henne både fysiskt och psykiskt. Detta har vi belyst med hjälp 

av normaliseringsprocessen, Stockholmssyndromet och Duluth-modellen. 

 

Normaliseringsprocessen är där kvinnan normaliserar våldet, så att gränserna mellan 

det som definieras som ”normalt” och det som definieras som ”våld” förskjuts7. 

Våldets normaliseringsprocess medför även att kvinnor inte vågar, eller ens tror att 

det ger resultat att anmäla mannen8.  

 

Stockholmssyndromet innebär ett psykologiskt tillstånd där kidnappningsoffer eller 

personer hållna fången mot sin vilja utvecklar en relation till kidnapparen. Denna 

solidaritet kan ibland bli en riktig delaktighet, med fångar som hjälper kidnapparna 

att uppnå sina mål eller att rymma från polisen9.  

 

Duluth-modellen beskriver mannens behov av makt och kontroll. Den beskriver 

även hans beteende och olika anledningar om hur denna makt och kontroll utövas 

mot kvinnan.10  

 

 

                                                 
5 Lag (1988:688) om besöksförbud 2§ 2st, 4§ 
6 Våld mot kvinnor, en faktaskrift, Cattis Grant, s.28 
7 Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar s.139 
8 Den onda cirkeln, av Görel Granström. Sid.58 
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmssyndromet 
10 Ta ställning mot kvinnofrid, www.operationkvinnofrid.nu 
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Antalet kvinnor som någon gång har blivit misshandlade av sin nuvarande eller 

tidigare make/sambo är hela arton procent i Sverige. Det visar på att det är ett stort 

problem som behöver belysas ännu mer. 

 

11 

 

 

 

Det är viktigt att poliser förmedlar en god kontakt med stöd och hjälp för kvinnan 

och inte tappar intresset på grund av bristande förståelse. På grund av att det kan 

komma att finnas en frustration i att återkomma till samma adress och samma 

utsatta kvinna gång efter gång måste polisen fortsätta att agera korrekt och 

professionellt. En fjärdedel av de kvinnor som anmäler kvinnomisshandel 

återkommer med upprepade anmälningar inom ett år. Det är särskilt vanligt att 

upprepade anmälningar upprättas i nära anslutning till tidigare anmälningar12 . 

                                                 
11 Föreläsning med Annika Björck 2006-08-31, Rikskvinnocentrum, Erhållen arbetskopia. 
12 www.bra.se, upprepad utsatthet för brott s.34 
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1.2 Syfte 

 

Vi vill ge poliser en förståelse hur det kan komma sig att kvinnor som blir 

misshandlade av sina män stannar kvar i relationen.  

 

1.3  Frågeställningar 

 

• Vilka är de vanligaste orsakerna till att kvinnor stannar kvar hos sina män 

som misshandlar dem? 

• Vilka paralleller finns det till stockholmssyndromet? 

• Vad innebär normaliseringsprocessen för dessa kvinnor? 

 

1.4  Avgränsningar 

 

Ämnet är otroligt brett, det har funnits mycket information att hämta från olika 

källor. Det största problemet har varit att sålla bort mycket av allt intressant material 

vi kommit över. Vi har på ett effektivt sätt smalnat av vårt område genom att främst 

inriktat oss på Normaliseringsprocessen, Stockholmssyndromet och Duluth-

modellen. 
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1.5 Tillvägagångssätt  

 

Under skrivandet av rapporten har vi tagit del av litteratur i form av böcker och 

skrifter från bl.a. Varför går hon? Av Carin Holmberg och Viveka Enander, 

Introduktion till kriminologi av Jerzy Sarnecki, Våldsutsatta kvinnor - samhällets 

ansvar av Gun Heimer Barbro Posse, Dramat på Norrmalmstorg 23 till 28 augusti 

1973 av Per Svensson, Den onda cirkeln av Görel Granström, Rikspolisstyrelsen, 

Rikskvinnocenter, Statistiska centralbyrån, Brottsförebygganderådet (BRÅ). Ur den 

litteratur vi har läst har vi inhämtat teorier och fakta om varför kvinnor stannar i 

misshandelsrelationer. Vi har även tagit del av information från en föreläsning av 

Annika Björck från RiksKvinnoCentrum 2006-08-31. 

 

2 Begreppsförklaringar 

 

2.1 Normaliseringsprocessen 

 

Att kvinnor stannar kvar hos män som misshandlar dem kan komma och bero på en 

mängd olika faktorer. I rapporten kommer information om Normaliseringsprocessen 

och Stockholmssyndromet.  

 

Först har vi beskrivit Normaliseringsprocessen, den process som kan utveckla och 

vidmakthålla våldet i en parrelation. Med normalisering menas, ”den process i 

vilken våld blir ett normalt drag i vardagen och som leder fram till att våldet 

accepteras och försvaras”13, våldet i relationen trappas upp och normaliseras. 

För båda parter kommer gränserna för vad som kan accepteras att förskjutas, 

betydelsen av våldet förminskas medan värdet av positiva handlingar förstoras upp. 

Våldet normaliseras för dem båda.   

                                                 
13 Varför går hon av Enander, Holmberg s. 17 
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Perioderna utan våld upplevs inte som negativa för kvinnan, hon tolkar perioderna 

utan våld som positiva just för att de saknar våld. Samtidigt utvecklar kvinnan och 

mannen varsin strategi. För honom används våldet för att få kontroll över kvinnan, 

vilket medför att mannens manlighet förstärks liksom hans makt över henne. För 

kvinnan handlar det om att anpassa sig och vilja vara mannen till lags och därmed 

förstärka sin kvinnlighet i enlighet med mannens krav. Till en början gör hon detta 

för att få slut på våldet, senare kan det övergå till en överlevnadsinstinkt. Förloppet 

kan förklara varför kvinnan antingen inte vill, eller i vart fall har problem att bryta 

upp ur en relation trots att hon utsätts för kontinuerligt våld. Det kan förklara varför 

mannen fortsätter bruka våld liksom att han inte vill tillåta att kvinnan lämnar 

honom14.  

 

Viktiga inslag i normaliseringsprocessen är kontroll, isolering, växling mellan våld 

och kärleksfullhet i relationen, kvinnan tar över mannens värderingar av henne och 

att hon är grunden till våldet, vilket krymper hennes självkänsla ännu mera. 

Relationen utmärks ofta av väldigt starka känslor och stor passion. Mannen kan 

mycket väl framstå som charmig, social och utåtriktad, men kan ändå bete sig på ett 

mycket aggressivt och kontrollerande sätt mot kvinnan, särskilt i andras frånvaro15.  

 

En starkt sammanbunden relation mellan två personer förenas med att han försöker 

kontrollera allt som händer i hennes vardag i stort såsom hennes tid, aktiviteter och 

kontakter med andra. Hennes möjligheter till privata samtal begränsas. Svartsjuka 

reaktioner, nedvärdering av hennes vänner och anhöriga, eller att han nästan jämt 

och ständigt är närvarande när hon träffar andra personer vilket ger honom allt 

större inflytande över hennes verklighetsbild. Kombinationerna av våld och andra 

former av psykisk kontroll förstärker varandra. Följderna blir att kvinnans 

relationskrets stegvis krymper och hon blir alltmer isolerad från omvärlden16. 

 
Växlingen mellan mannens våldsutövning mot kvinnan och de stunder då han är 

omtänksam och kärleksfull, ger kvinnans hopp om att han så småningom ska ändra 
                                                 
14 Ta ställning för kvinnofrid. www.operationkvinnofrid.nu 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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sig till det bättre. Att växlingar mellan våld och värme förstärker de känslomässiga 

banden är välkänt också i andra situationer som präglas av makt. Personer som 

tagits som gisslan kan beskriva det. En beteckning är ”Stockholmssyndromet” ett av 

vårt lands genom tidernas mest kända gisslandrama i samband med bankrånet vid 

Norrmalmstorg 197317. Detta kommer vi även ta upp mer om nedan. 

 

Med den s.k. Våldsvågen försöker vi skildra just mannens sätt att växla mellan att 

vara aggressiv och våldsam för att sedan bli kärleksfull och omvårdande. 

 

18 

 

Kvinnans anpassning till mannens regler börjar ofta långt före den första incidenten 

där fysiskt våld har förekommit. När det sker inser hon oftast att hon blir behandlad 

fel och anser att det är han som bär ansvaret för händelsen. Ju mer han kritiserar och 

nedvärderar kvinnan desto mer krymper hennes självkänsla. Det blir en form av 

psykisk misshandel som isolerar och påverkar hennes möjligheter att diskutera med 

andra. I takt med att hans kritik och nedvärdering av henne tilltar krymper hennes 

självkänsla. Hon får därmed en enkelriktad negativ bild om sig själv då den enda 
                                                 
17 Ta ställning för kvinnofrid. www.operationkvinnofrid.nu 
18 Föreläsning med Annika Björck 2006-08-31, Rikskvinnocentrum, Erhållen arbetskopia.  
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”sanningen” kommer från honom. Hon accepterar bilden av henne som han 

förmedlar om hennes svaghet, enligt honom är hon orsaken till våldet. 

För henne kan det vara lättare att stå ut med den skulden än att tvingas inse sin 

utsatta situation19. 

 

Kvinnan kan verka passiv, men använder aktivt valda överlevnadsstrategier. De är 

först inriktade på att undvika mannens våld, senare på att reducera de olika 

våldsutbrottens effekt och varaktighet. Detta visar på styrka och kraft som kan 

användas mer konstruktivt framöver20. 

 

 

2.2    Stockholmssyndromet 
 

Begreppet Stockholmssyndromet myntades av Nils Bejerot med anledning av 

Norrmalmstorgsdramat. Det som utspelade sig var ett bankrån som ledde till 

barrikadering där gisslan tog parti för förövarna och satte sig emot polisen och 

myndigheterna.  

 

I sådana situationer kan de kriminella förövarna utveckla en betydande 

omtänksamhet om människorna som tagits som gisslan. Det är viktigt att gisslan 

behandlas på så sätt eftersom de utgör kidnapparnas enda förhandlingsvara 

gentemot polis och samhälle. Gärningsmän och offer kommer att på obestämd tid 

vara tvungna att leva tillsammans i ett begränsat utrymme och i högsta grad enkla 

förhållanden. Förhållandet i det belägrade utrymmet skulle bli outhärdlig för de 

kriminella om de skulle ha plågade, skadade, gråtande eller döda omkring sig21. 

 

Gärningsmännen sätter sig i ett tidigt skede i respekt hos de personer som de tagit 

som säkerhet genom att framföra hot om våld eller död om inte gisslan omedelbart 

följer varje anvisning som ges. I nästa stund så kan de växla till att visa en mer 

human sida och ge tröst åt sin gisslan, hjälpa dem tillrätta med sovplatser och ordna 

                                                 
19 Ta ställning för kvinnofrid. www.operationkvinnofrid.nu 
20 Ibid. 
21 www.nilsbejerot.se/svartbok.htm 
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för personlig hygien och toalettbesök. Hela situationen för gisslan och deras 

övertygelse att gärningsmännen egentligen inte vill dem något ont, samt att det bara 

är slumpen som har gjort att just dem har blivit gisslan, gör att deras fruktan riktas 

mot polisen och auktoriteten utanför avspärrningarna. Gisslans fiende blir efter ett 

tag polisen och samhället och det är egentligen dem som är orsak till hela 

situationen eftersom de inte är samarbetsvilliga att ge gärningsmännen och gisslan 

garanterad säkerhet att bege sig från platsen22.  

 

Det uppstår oväntat en slags ömsesidig förståelse och ju längre tiden går växer sig 

allt starkare mellan gärningsmännen och deras offer. Den kan utveckla sig från 

förståelse till välvilja och även orsaka att offren får en stark känslomässig bundenhet 

att växa fram till sina gärningsmän, det så kallade Stockholmssyndromet23. 

 

Den känslomässiga bindningen kan ske med våldsam kraft därför att offret känner 

sig totalt hjälplöst och omskapat till en pjäs eller ägodel i gärningsmännens makt. 

Genom sammankopplingar av akut dödsfruktan och djup självbevarelsedrift 

identifierar sig offret i denna situation lätt med gärningsmännen och deras sak. Här 

kan även sexuella mönster spela in och förstärka bindningen ända till förälskelse. 

Om det är fråga om en ung och handlingskraftig gärningsman och offret är en ung 

och romantisk kvinna utvecklar sig lätt ett öppet kärleksförhållande mellan parterna. 

Denna intensiva emotionella prägling blir lätt så stark att den består åratal efter 

dramats upplösning; i princip kan den bli bestående för livet24. 

 

Efter gisslandramat i Stockholm 1973 ville två av kvinnorna ur gisslan över huvud 

taget inte tala med Nils Bejerot, därför att de upplevde att det var hans fel att de inte 

fått följa med gärningsmännen på deras flykt ur landet (vilket skulle ha inneburit 

enorma risker i samband med polisjakt längs vägarna) utan blivit tvingade att stanna 

en hel vecka i bankvalvet under svår psykisk press. Först när Nils framförde en 

hälsning från en av gärningsmännen tittade den ena av kvinnorna upp och frågade 

med ett leende: ”Oh, hur mår han nu?” Sedan Nils meddelat att gärningsmannen 

                                                 
22  www.nilsbejerot.se/svartbok.htm 
23 Ibid 
24 Ibid 
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mådde utmärkt gick det inte att driva samtalet vidare; hon teg demonstrativt och 

kategoriskt25.  

Vi har erhållit information i form av intervjuer och reflektioner från personerna som 

medverkade under Norrmalmstorgsdramat. Som belyser kärnan av problemet om 

vad Stockholmssyndromet innebär.  

Ur en radiointervju från Sveriges Eko som Fagerström höll med Kristin Ehnmark 

(en ur gisslan) fredagen den 24 augusti 1973. Framkom det klart att gisslan tagit 

parti för rånaren och känner förakt för regeringen och polisen. 

”- Det är så att regeringen, de säger det att Clark och den här andra, va, de får gå 

med en av oss, en av oss tjejer, och jag går inte utan henne och jag låter inte henne 

gå ensam och hon går inte utan mig och låter inte mig gå ensam… förstår du? 

- Ja jag förstår! Svarade Fagerström. Är det sista budet,  så att säga? 

- Ja, de säger det, och de är så fega att de vill inte prata med mig heller. 

- Vilka de menar du? 

- Ja, de här snubbarna som står här uppe…ja, Lindroth heter han, polischefen. 

- Varför kan de inte åka, en av er då? 

- Vi vill åka båda två. Jag är inte det minsta rädd för Clark och den här andra 

killen. Jag är rädd för polisen. Förstår du mig, kan du tänka dig det själv? Att 

sitta i sitt eget land också kommer det en kille här och håller en fängslad också 

skickar de hit Clark Olofsson som det stått så mycket skit om i tidningen, och 

sedan ska man sitta och vara rädd för att ens egen polis ska komma in. För 

kommer de in här med tjugo man och börjar skjuta då dör jag eller någon av 

mina kompisar. Det är oundvikligt, va. För han har alltid en av oss tjejer 

framför sig som sköld. 

  

                                                 
25 www.nilsbejerot.se/svartbok.htm 
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- Jag förstår… 

- Och åker vi med dem, okej, chansen finns den att de tar död på oss, men det gör 

de inte. Jag tror inte att de gör det, va.  

- Så du litar alltså på dem båda, på Clark och den andra? 

- Ja, jag litar fullständigt på dem. Jag skulle kunna åka hela världen runt med 

dem. Och vi har inte varit som det står i tidningen, i någon pressad situation här 

inne. Ja, tro mig eller ej, vi har haft det riktigt trevligt. Vi har suttit och pratat 

och allting. Det enda vi har varit rädd för är att polisen ska gå till attack eller 

att de där krypskyttarna i Berzelii park ska börja skjuta, det är jag livrädd för. 

De här killarna är jag inte det minsta rädd för. 

- Så du har inte upplevt det senaste dygnet som en desperat paniksituation? 

- Nä, det är klart första dagen när jag satt här bunden till händer och fötter då 

var jag jätte rädd, det var jag. Men sen när Clark kom, då ordnade allt upp sig, 

då vart det skit bra. Det har inte alls varit att vi suttit och gråtit här inte. Det är 

ingen som har gråtit26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 svt.öppetarkiv,http://svt.se/crosslink.jsp?d=30354&a=352241 
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Kidnappningen av tidningskungen William Randolph Hearst sondotter Patty Hearst 

i början av februari 1974 utmynnade till ett typiskt stockholmssyndrom scenario. 

Patty blev bortförd från sin lägenhet av beväpnade medlemmar av den 

vänsterradikala terrorgruppen Symbionese Liberation Army, SLA. Terroristerna 

misshandlade Pattys fästman och förde bort tjugoåriga Patty27.  

 

SLA utfärdade ett meddelande att Patricia Campbell Hearst, dotter till ”folkets 

fiende”, tidningsägaren och miljonären Randolph Hearst, tagits som ”krigsfånge” 

och skulle avrättas om myndigheterna gjorde några som helst försök att frita 

henne28.  

 

Kidnapparna ville i första hand att Pattys föräldrar skulle skänka mat till de 

behövande och arbetslösa innan förhandlingen om hans dotters frigivande skulle 

inledas29.  

 

Kidnapparna lät även Patty Hearst komma till tals. Pattys budskap förändrades efter 

att tiden gick, hon blev allt mer frustrerad över att hennes föräldrar inte ville följa 

kidnapparnas krav. Patty blev mer och mer förstående hennes kidnappare SLA och 

blev allt mer fientlig gentemot FBI. Två månader efter kidnappningen chockerades 

världen av nyheten att Patty Hearst beslutat sig att stanna hos sina kidnappare, samt 

deltog när en bank rånades med automatkarbiner i San Francisco av två män och tre 

kvinnor. En av dessa kvinnor var Patty Hearst30.     

 

 

 

 

                                                 
27 Dramat på Norrmalmstorg 23 till 28 augusti 1973. s.253 
28 Ibid 
29 Dramat på Norrmalmstorg 23 till 28 augusti 1973. s.254 
30 Dramat på Norrmalmstorg 23 till 28 augusti 1973. s.254 
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Ur ett bandmeddelande från Patty Hearst, till hennes föräldrar efter att hon 

befunnit sig ca en månad i fångenskap. Det var det sista man hörde av Patty 

innan hon deltog i ett bankrån tillsammans med terroristerna. Även Patty visar 

stor förståelse till sina kidnappare och stor agg gentemot regeringen och 

ordningsmakten. 

”Mamma, pappa. Jag tog del av budskapet ni lät radion sända i söndags. Det var 

fint att höra av er efter så mycket tystnad. Men det ni hade att säga lät som om ni 

struntade i om jag någonsin kommer härifrån. Jag tror inte att ni gör allt ni kan, 

allt som står i er makt. Jag tror inte ni gör något alls. Ni sa att det inte låg i era 

händer, ni skulle ha sagt att ni tvådde era händer. Jag vet inte vem det är som har 

påverkat er att inte göra gesten av god vilja…jag vet att ni kunde ha gjort vad SLA 

begärt. Jag vet att vi har tillräckligt med pengar. /…/ Jag vill verkligen komma ut 

härifrån och jag vill verkligen komma hem levande…jag förstår nu att det är FBI 

som vill mörda mig. Det är bara FBI och vissa personer i regeringen som har något 

att vinna på min död31.”   

 

Det är lätt att peka på paralleller av Patty Hearst och gisslan i 

Norrmalmstorgsdramat och deras sätt att reagera på de hot de utsattes för. Patty 

Hearst hävdade att polisen var den ”onda” i dramat och att det var de som skulle ta 

hennes liv om de gick till attack liksom Kristin Ehnmarks rädsla för polisen och 

ilska att hon och Elisabeth inte fick lämna banken med rånaren och Clark.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Dramat på Norrmalmstorg 23 till 28 augusti 1973. s.254 
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2.3 DULUTH-MODELLEN, MINNESOTA 
 

Duluth-modellen påvisar att det finns många olika anledningar till att en man slår en 

kvinna, oftast är det ett behov av makt och kontroll som styr mannens beteende. För 

att behovet ska bli mättat så uppnås det genom våld och hot om våld samt 

kränkande handlingar. Han tar inte ansvar för det våld han begår utan skyller alltid 

ifrån sig. Det är alltid någon annans fel, han har aldrig gjort något orätt32. Med den 

s.k. ”maktens cirkel” förklaras och skildras detta beteende hos mannen. 

33 

 

 

                                                 
32 Ta ställning för kvinnofrid. www.operationkvinnofrid.nu 
33 Ibid. 
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3       Resultat 

 

Under vårt arbete har det framkommit att det finns en mängd olika anledningar till 

varför kvinnor stannar kvar i en misshandelsrelation. Vi kommer nedan att besvara 

de frågeställningar vi haft i rapporten. 

  

3.1 Vilka är de vanligaste orsakerna till att kvinnor stannar kvar hos 

sina män som misshandlar dem?  

En av de vanligaste anledningarna vi fått fram till att kvinnor stannar är den makt 

och kontroll som mannen utövar gentemot kvinnan, som vi här illustrerar genom 

Duluth-modellen.  

Oftast är det kvinnan som belastas för problemen men det kan även vara barnen 

eller någon annans fel. Om man ser utifrån Duluth-modellen så finns det många sätt 

att utöva våld. Detta våld kan användas i olika stor utsträckning av männen för att 

skapa makt och kontroll över kvinnan, genom fysiskt, sexuellt och psykiskt våld tar 

mannen denna makt och kontroll. Han hotar och genomför hot om att göra henne 

illa, han hotar att lämna henne, att begå självmord samt att anmäla henne till sociala 

myndigheter. Det kan även förekomma hot med vapen34.  

Mannen sårar kvinnans känslor genom att kuva henne, han får henne att känna sig 

underlägsen och retas. Han får henne att känna sig tokig samt leker ”förståndslekar”. 

Förödmjukelse inför andra är ofta förekommande samt att han skuldbelägger henne. 

Genom isolering så kontrollerar han vad hon gör, vem hon umgås och talar med, 

vad hon läser och var hon vistas. Mannen begränsar kvinnans aktiviteter utanför 

hemmet och använder även svartsjuka för att försvara sitt beteende. Mannen 

förminskar innebörden av det han gör genom att, skämta bort eller att förneka att 

                                                 
34 Ta ställning för kvinnofrid. www.operationkvinnofrid.nu 
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misshandeln ens förekommit. Han förskjuter ansvaret om det våldsamma 

uppförandet till kvinnan och menar på att det är hennes fel35. 

Om det finns barn i förhållandet får han henne att känna skuld gentemot dem, 

barnen används som budbärare mellan mannen och kvinnan. Hot om att ta barnen 

ifrån henne kan också förekomma. Mannen förtrycker kvinnan ekonomiskt genom 

att hindra henne att skaffa eller att behålla ett jobb. Han tvingar henne att be om 

pengar eller ger henne en viss ranson. Han tar hennes pengar ifrån henne och håller 

henne utanför familjens ekonomi36. 

Han visar manlig överhet mot kvinnan genom att behandla henne som tjänstefolk 

och tar alla viktiga beslut själv. Han visar vem som är ”herre i huset” och vad som 

är manligt och kvinnligt enligt hans egen bedömning. Han bestämmer vilka de 

manliga och kvinnliga uppgifterna är i hushållet. Han tvingar henne att ”ta tillbaka” 

polisanmälan. Han sätter skräck i henne genom att göra henne rädd genom minspel 

handlingssätt och gester. Han förstör hennes ägodelar och kan vara våldsam mot 

eventuella husdjur37.  

Cattis Grant som skrivit kapitlet ”Varför hon inte lämnar honom” i faktaskriften 

Våld mot kvinnor. Menar på att en av anledningarna varför våldsutsatta kvinnor 

stannar kvar beror på att de lever i skräck. Kvinnorna har i allmänhet givit upp 

hoppet om förhållandet men stannar ändå kvar.38 

Utifrån intervjuer med svårt misshandlade kvinnor har det visat sig att de valt att 

stanna kvar för att kunna hålla mannen under uppsikt. Då har de vetat när attackerna 

varit på väg. Ett liv på ständig flykt, där mannen skulle kunna hitta och döda 

kvinnan eller barnen bara de försöker gå ut med soporna, har inte varit ett realistiskt 

alternativ ur deras synvinkel. Och de kvinnor som tvingats på flykt, har under flera 

år levt under en skräckfylld tillvaro.39 

 

                                                 
35 Ta ställning för kvinnofrid. www.operationkvinnofrid.nu 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Våld mot kvinnor, en faktaskrift, redaktör Cattis Grant. s.12 
39 Ibid 
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Det har dock visat sig att kvinnor som stannar kvar hos de våldsamma männen, ofta 

har haft en flyktplan och en överlevnadsstrategi. De har kopierat upp 

lägenhetsnycklar och bett grannar ingripa, de har gömt pengar och reservnycklar till 

bilen för att kunna ta sig iväg innan mannen dödar dem40. 

  

3.2 Finns det några paralleller till Stockholmssyndromet? 

Det har visat sig att kvinnorna som lever i misshandelsrelationer med upprepat våld 

även utsättas för hjärntvätt, eftersom samtidigt som mannen misshandlar kvinnan 

både fysiskt och psykiskt, bearbetar han henne emotionellt och socialt. Han 

förklarar för henne att det är hennes uppträdande som får honom att känna sig 

tvingad eller berättigad att bruka våld mot henne. Det är hennes ansvar att han 

bryter mot våra vanliga normer. De urgamla maktmedel som dessa män använder 

sig av, att stundtals vara vänlig och rar, ibland grym och elak, gör kvinnan förvirrad 

och orolig för situationen41. Dessa metoder resulterar till ett psykologiskt försvar i 

att offret underkastar sig och identifierar sig med och försvarar sin plågoande. Här 

kan vi dra en parallell till Stockholmssyndromet där offret tyr sig till sin 

gisslantagare som behandlar dem på liknande sätt42.  

Identifikation med angriparen i en våldssituation är en typisk överlevnadsreaktion. 

Förhållande mellan offer och gärningsman kan ofta likna förhållandet mellan barn 

och förälder. För att överleva försöker offret vinna sin våldsmans gunst genom att 

efterlikna honom och lugna honom. Gränserna mellan offer och våldsmans kan 

komma att suddas ut. Först uppstår det en känsla av att ”vi sitter alla i samma båt”. 

Det kan sedan utväxlas en känsla av att ”det är vi mot dem”43.  

Här drar vi en parallell mellan gisslan tagande och en kvinna som blir som en 

gisslan i sitt eget hem. Man kan inte begripa ”gisslans” reaktioner om man inte är 

beredd att acceptera att den dominerande känslan hos dem måste ha varit fruktan. 

Elementär dödsskräck, direkt och indirekt framkallat från gärningsmannen. Det är 
                                                 
40 Våld mot kvinnor, en faktaskrift, redaktör Cattis Grant. s.12 
41 Våldsutsatta kvinnor -  samhällets ansvar. Sid. 30 
42 Ibid. 
43 Dramat på Norrmalmstorg 23 till 28 augusti 1973. s.255 
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denna dödsskräck som kvinnan försöker besvärja genom att flytta ut hotet ur 

hemmet och förlägga det till omvärlden. Man kan nästan utgå från att det finns ett 

direkt samband med ett påstått förtroende med gärningsmannen och faktisk fruktan 

för honom. När rädslan växer, växer även behovet att intala sig själv och andra att 

trollet egentligen är snällt44. 

Den våldsutsatta kvinnan är inte ologisk eller mentalt störd när hon tar mannen i 

försvar. Det betyder heller inte att hon godvilligt och i helt fritt val finner sig i 

behandlingen. Hon reagerar på samma sätt som alla människor gör inför extremt 

skrämmande och livshotande händelser där den enda rimliga strategin upplevs vara 

underkastelse under händelseförloppet, exempelvis naturkatastrofer eller olyckor45. 

Det är ett välkänt fenomen att grova brottslingar ofta utövar en stark dragningskraft 

på kvinnor. Möjligen handlar det om något slags Prinsessyndrom, en hos vissa 

kvinnor stark längtan efter att få bevisa att just de kan pussa fram prinsen i grodan46.   

  

3.3 Vad innebär normaliseringsprocessen för dessa kvinnor? 

Angela Beausang som skrivit sjunde kapitlet i boken Våldsutsatta kvinnor, menar på 

att normaliseringsprocessen har stor betydelse när misshandlade kvinnor beslutar sig 

för att stanna kvar i sina förhållanden. De kvinnor som blir misshandlade i början av 

ett förhållande lämnar ofta mannen, då hon har kvar sin självkänsla. Men så ser inte 

utvecklingen ut för en kvinna som till slut blir slagen i sitt förhållande47.  

I början är deras förhållande en dans på rosor, kärlek och planering av en ljus 

framtid. Efterhand märker kvinnan att det har smugit sig in något som känns olustigt 

i deras förhållande. Hans svartsjuka som hon till en början sett som en bekräftelse 

av kärlek till henne, börjar gå till överdrift. Hon blir anklagad för att inte älska 

                                                 
44 Dramat på Norrmalmstorg 23 till 28 augusti 1973. s.264 
45 Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar. Sid. 31 
46 Dramat på Norrmalmstorg 23 till 28 augusti 1973. s.283 
47 Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar. Sid. 233-244 
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honom, att hellre vilja vara med sina väninnor och sin familj än med honom. Han 

anklagar henne för att titta på andra män48.  

Mannen börjar kontrollera hennes telefonsamtal, ringer jobbet. I början upplevs 

denna svartsjuka som en bekräftelse på hur mycket han älskar henne, vilket han 

själv säger att det handlar om, men snart blir upplevelsen av att vara kontrollerad 

allt starkare. Hon pratar med honom och försöker få honom att förstå att hon har 

rätten till ett eget liv. Till en början kan han då be om förlåtelse men avfärdar sitt 

beteende med att han är rädd om henne. 

Enligt Angela Beausang blir denna kontroll till slut en del av den vardag som 

kvinnan lever sitt liv i. Kvinnan kan intala sig själv att hon kan hantera situationen 

och bara hon visar att hon älskar honom så blir han lugn. Hennes närmaste 

omgivning märker kanske att kvinnan blir tystare och tycks dra sig undan deras 

bekantskap, men ser egentligen inte vad som pågår. Kvinnan skäms och vill inte 

berätta om hur mannen till slut kontrollerar allt hon gör. Vad skulle andra tro om 

henne? Samtidigt talar mannen om för henne hur hon är: 

”Om du inte målade dig så mycket, om du inte hade så korta kjolar om du inte 

pratar så mycket hela tiden, man får ju skämmas för dig, ja kort sagt uppför dig som 

jag vill att en riktigt kvinna ska vara annars duger du inte”49. 

Angela Beausang menar på att det även är vanligt att mannen talar om för kvinnan 

hur andra uppfattar henne: 

” andra tycker precis som jag och det är jag som får skämmas”. 

Hur skulle hon som redan skäms, kunna ringa någon och fråga. Denna behandling 

kan pågå under en lång tid. Kvinnan är nu kontrollerad av mannen och blir också 

mer och mer isolerad från omvärlden av honom. Han blir hennes referens på vad 

som är bra och dåligt, och hon lyckas sällan göra eller säga de rätta sakerna. Nu 

kommer våldet in i bilden. Nu blir hon rädd och börjar anpassa sig än mer. 

Våldtäkter i samband med våldet är vanligt. Det väcker mannens sexuella känslor, 

och då blir våldet ett medel för mannen att återuppleva denna känsla gång på gång i 

                                                 
48 Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar. Sid. 233-244 
49 Ibid. 
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en farlig och upptrappande process. Våldtäkt är den yttersta förnedringen för 

kvinnan, och det hon har svårast att berätta om. Mannen kan även trösta kvinnan 

efter misshandeln och eventuella sexuella övergrepp. En kvinna berättar: 

”Där låg jag på golvet och blödde ur näsan. Min man satte sig på huk och var 

alldeles förtvivlad, bad om förlåtelse och ville anmäla sig själv till polisen. Han sa 

att han inte kunde förstå hur han kunde slå mig som han älskade så mycket. Han var 

ur gullig och hjälpte mig på alla sätt, torkade av blodet, fixade middag och jag var 

övertygad om att han nu äntligen förstod hur hemskt jag jade haft det och jag kände 

mig jätte glad. Det kändes som om jag fått tillbaka den man som jag älskade så 

mycket” 50. 

Växlingen mellan våld och värme är nästan alltid ett inslag i våldsprocessen och är 

välkänt som tortyrmetod. Nu har våldet och förtrycket gått så långt att kvinnan inte 

tror sig själv om någonting. Hon ser ingen lösning och anser, som mannen att hon är 

totalt värdelös och att hans behandling av henne inte är mer än rätt51. 

 

3.4 Kritisk granskning av resultatet 

Kärnan i Stockholmssyndromet är att brottsoffret accepterar och identifierar sig sin 

förövare. Och just detta gör att teorin är så lätt att ta till sig, vilket göra att man kan 

ifrågasätta Stockholmssyndromet. Det är tveksamt om det krävs ett ”syndrom” för 

att förklara varför en människa som befinner sig i en annan människas våld gärna 

försöker att övertyga sig själv om att denna människa innerst inne inte vill henne 

något ont. Det är kanske inte ens nödvändigt att gå till gisslan situationer för att hitta 

exempel till denna psykologiska överlevnadsmekanism. Det problematiska med 

Stockholmsyndromet är att något mycket allmängiltigt som görs specifikt, samtidigt 

som något mycket specifikt görs allmängiltigt.  

                                                 
50 Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Sid. 234-239 
51 Ibid.    
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Norrmalmstorgsdramat och kidnappningen av Patty Hearst var mycket speciella, i 

vissa avseenden unika händelser. Är det möjligt och meningsfyllt att bygga 

generaliserbara teorier på särfall?52     

Normaliseringsprocessen har blivit kritiserad, föra att ge en alltför statisk bild av 

över -och- under ordningsmönster, en bild som inte tar hänsyn till samhälliga, 

kulturella och sociala sammanhang och inte heller ger utrymme för kvinnors 

motstånd53. 

Margareta Hydén som är filosofi Dr. i socialt arbete och psykoterapeut tar avstånd 

från vad hon kallar ett renodlat strukturellt perspektiv. Hydén menar på att det inte 

är rimligt att anta att en modern kvinna i dagens Sverige skulle kunna anse det vara 

normalt att bli misshandlad54. 

Det man kan se kritiskt på då det gäller Duluth-modellen är att alla delar av 

”maktens cirkel” inte går att applicera på alla våldsbenägna män, då våldet skiljer 

sig mellan olika gärningsmän55.  

Enligt forskaren Edward Gondolf finns dessa män inom alla samhällsgrupper och 

yrken. Gondolf menar att egentligen kan vilka män som helst använda våld mot 

kvinnor som de, av olika anledningar, har behov av att dominera och kontrollera. 

Gondolf anser att män utövar sin makt och kontroll på skilda sätt, det kan skilja sig 

på så sätt att vissa män använder vapen, andra inte56. 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Dramat på Norrmalmstorg 23 till 28 augusti 1973. s.257-258 
53 Varför går hon? Carin Holmberg & Viveka Enander s.20 
54 Ibid. 
55 Våld mot kvinnor, en faktaskrift, redaktör Cattis Grant. s.8 
56 Ibid. 
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3.5 Resultatsammanfattning 

 

Vårt syfte med denna rapport har varit att försöka få en insikt i, och varför kvinnor 

stannar kvar i relationer där de kontinuerligt utsätts för våld av sin partner. Våra 

frågeställningar inför arbetet handlade om att redogöra och förstå genom att dra 

paralleller till Normaliseringsprocessen och Stockholmssyndromet. Duluth-

modellen var något vi stötte på under arbetets gång då vi ansåg att det saknas delar 

ur de båda tidigare begreppen för att få svar på problematiken. Efter inläsning på 

området kunde vi genom våra begreppsförklaringar dra lärdom samt få svar på de 

frågeställningar om vilka de främsta orsakerna till att kvinnorna stannar.  

En av de vanligaste anledningarna vi kommit fram till är att kvinnor stannar är på 

grund av den makt och kontroll som mannen utövar gentemot kvinnan. Som Duluth-

modellen visar, kontrollerar mannen kvinnan främst genom isolering för att i största 

möjliga mån kontrollera och avskärma henne från omvärlden. När den 

misshandlande mannen isolerar kvinnan minskar också hennes förmåga att jämföra 

honom med andra män och vad som skulle kunna vara normalt i ett förhållande, 

vilket är grunden i Normaliseringssprocessen.  

Här finns också den klassiska växlingen mellan våld och värme som många män 

brutit ned sina kvinnor med. Männen försöker försvaga kvinnorna till kropp och 

själ, skrämma dem och skapa beroende. De misshandlande männen använder ofta 

våld mot kvinnorna, de skrämmer kvinnorna genom att vara helt oförutsägbara och 

de skapar ett starkt beroende genom att växla mellan kärlek och våld. Som det går 

att utläsa ur Stockholmssyndromet är det just detta som är kärnan i begreppet, och 

att kvinnan på så sätt sympatiserar med sin våldsverkare samt att han spelar på 

hennes överlevnadsinstinkt.  
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4     Diskussion 

 

Vi har kunnat läsa i mången litteratur om varför kvinnor stannar. Där har vi sett att 

mycket stämmer överens med teorierna vi har behandlat i rapporten, men då vi har 

läst in oss på området samt under arbetets gång har vi upptäckt att det finns luckor i 

teorierna som behöver fyllas. Man måste förstå att bara för att det är ett 

våldsförhållande så kan man inte använda allt som begreppsförklaringarna påvisar, 

men det finns alltid något som kan appliceras på dessa förhållanden. Det finns inget 

klart och tydligt svar på varför kvinnor stannar kvar i dessa våldsförhållanden. Det 

är högst individuellt från relation till relation och beror mycket på individerna i sig. 

För att kunna förstå samt få en helhetsbild av dilemmat vi har belyst i den här 

rapporten, måste man inse att Normaliseringsprocessen och Stockholmssyndromet 

inte ensamma kan påvisa orsakerna till varför kvinnor stannar.  

Vi fann en modell som förklarar mannens makt och kontroll över kvinnan och 

hennes vardag. Tillsammans med de båda teorierna utgör Duluth-modellen att 

cirkeln sluts. Det är mer vanligt än man tror och det är därför svårt att komma åt 

problemet. Kvinnan kan även se det svårt att lämna mannen på grund av ekonomi, 

barnen och rädsla för repressalier.  

Trots alla problem som finns i våldsrelationerna så får man inte glömma att dessa 

relationer oftast har ett kärleksförhållande i grunden. 
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4.1 Slutsatser och förslag 

 

För den som inte är inläst på detta problem om att kvinnor stannar kvar hos sin 

våldsverkare, kan det nog vara svårt att se att det finns något problem över huvud 

taget. Det är nog ganska enkelt att säga, att om man såg till sig själv så skulle man 

aldrig stanna kvar i ett destruktivt förhållande där man dagligen utsätts för våld.  

Som problematiken ser ut, så stannar ju faktiskt kvinnorna kvar i sina ohälsosamma 

relationer, vilket i allmänhetens ögon nog kan vara svårt att förstå om man aldrig 

själv varit utsatt. 

Vi har genom diskussioner med varandra kommit fram till att frustration uppstår, det 

går inte att komma ifrån. Men att istället för att försöka förstå problemen som kan 

komma att uppstå när man står inför detta dilemma, ska man nog istället acceptera att 

problemen finns där och jobba utifrån det, inte blunda för dem utan ta dem till sig för 

att ett bättre bemötande ska kunna komma till kraft. 
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Våld mot kvinnor -  ett globalt
samhällsproblem

1948 ”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”
Artikel 3, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna

1993 FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor
1995 - EU- Årlig revision av Beijingförslag - Daphneprogram - sju

indikatorer
1996 ”Våld mot kvinnor ska vara en prioriterad kvinnohälsofråga”

WHO Statement
Sverige
1993 Regeringen tillsätter en Kvinnovåldskommission
1994 Rikskvinnocentrum inrättas
1998 Regeringens proposition Kvinnofrid antas i sin helhet av

riksdagen. Ny lag om kvinnofridskränkning införs.
2000 Nationellt Råd för Kvinnofrid inrättas, som ett rådgivande

organ till regeringen

2006-08-31

Deklarationen om avskaffandet av
våld mot kvinnor antogs av FN:s
generalförsamling 1993

Denna deklaration är av historisk och
praktisk betydelse, eftersom den klart
definierar och synliggör mäns våld mot
kvinnor som ett samhällsproblem.

Deklarationen innehåller tre huvudpunkter.
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- En definition av våld

- Våldets grundläggande orsak

- Medlemsstaternas ansvar

2006-08-31

En definition av våld
FN definierar våld mot kvinnor enligt
följande: ”Varje könsrelaterad
våldshandling som resulterar i fysisk,
sexuell eller psykisk skada eller lidande
för kvinnor, samt hot om sådana
handlingar, tvång eller godtyckligt
frihetsberövande, vare sig det sker i det
offentliga eller privata livet.

2006-08-31

Våldets grundläggande orsak
I deklarationen har medlemsländerna enats
om att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck
för ojämlika maktförhållanden mellan
kvinnor och män. Dessa maktförhållanden
har lett till mäns dominans över och
diskriminering av kvinnor samt tvingar in
kvinnor i en underordnad ställning. Som
våldets grundläggande orsak pekar FN på
en könsmaktsordning där män är
överordnade och kvinnor underordnade.
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Medlemsstaternas ansvar
FN-deklarationen tilldelar medlemsstaterna
ett stort ansvar för att motverka våld mot
kvinnor: ”Staterna bör med alla lämpliga
medel och utan dröjsmål bedriva en politik
som syftar till att avskaffa våld mot
kvinnor.”

”Staterna bör fördöma våld mot kvinnor
och bör inte åberopa någon sed, tradition
eller någon religiös hänsyn för att undvika
sina åtaganden vad gäller våldets
avskaffande.”

2006-08-31

Fysiskt våld någon gång från nuvarande
eller tidigare make/sambo (WHO +
Sverige)
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Krug et al. The world report on violence and health.
Geneva: WHO, 2002.
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Våld - ett hot mot kvinnors hälsa
Världsbanken lyfter fram våldet som en av de
stora globala hälsofarorna för kvinnor med följder
som ökad dödlighet, invalidisering,
könssjukdomar, depressioner, kronisk smärta,
drogberoende och självmord (World develop report 1993)

Våldet mor kvinnor orsakar skada och död i
samma omfattning som cancer (WHO 1997)

Misshandel är den vanligaste dödsorsaken för
europeiska kvinnor mellan 16-44 år (Europarådet
2002)
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Våld - ett hot mot kvinnors hälsa
forts

Våldsutsatta kvinnor har sämre hälsa och
konsumerar mer läkemedel än icke
våldsutsatta (Slagen Dam 2001)

Funderingar kring självmord och självmords-
försök är vanligare (Slagen Dam 2001)

2006-08-31

Läkemedelskonsumtion
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Mer symtom än vanligt
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Uppdraget
Ett nationellt kunskaps- och resurscentrum
Start september 1994 – Egen klinik 2001

Ha en patientverksamhet
med god tillgänglighet
Kvinnan ska alltid sättas i centrum och personalen som hon
möter måste känna till att hon är utsatt för ett multitrauma.
Samarbetet med olika kliniker, samhällsinstitutioner
och ideella organisationer är avgörande.

Utbilda och informera
Forska och utveckla

Ombildning till nationellt kunskapscentrum 2006

2006-08-31

RKCs patientverksamhet

Akut mottagning dygnet runt

Tidsbeställd mottagning hos läkare, kurator

Läkare och barnmorskor i beredskap under
jourtid

Telefonrådgivning 24 tim: 018-611 40 00

Nära samarbete med andra sjukvårdsenheter,
rättsmedicin, polis, socialtjänst, kvinnojourer
och brottsofferjourer

2006-08-31

Medicinskt omhändertagande - akut

Läkarundersökning: anamnes, status,
dokumentation, fotografering, rita av skador
Provtagning - infektion, spårsäkring, droger
graviditet. Rape-kit
Ställningstagande till inläggning,
ev.konsultationer
Återbesök, uppföljning
Rättsintyg
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Psykosocial

AKUT FAS - kristerapi

Stödterapi - resurstillskott genom yttre
åtgärder
Jagstärkande terapi - utökning av egna
resurser genom ”pedagogisk” påverkan

Hågkomst och sörjande - upprättande av
socialt nätverk

2006-08-31

Samverkan - Uppsalamodellen

2006-08-31
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n = 152

I 92 % (152) av de undersökta fallen framgick om förövaren hade
polisanmälts.
I 115 av de undersökta fallen polisanmälde kvinnan förövaren.
I 37 av fallen gjorde kvinnan ingen polisanmälan.

Polisanmälan

del Castillo, Den våldsutsatta kvinnan
Rikskvinnocentrum Uppsala, ISSN 1652-3482, 2004
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Kvalitetsprojekt Sexuella övergrepp -
våldtäkter i Uppsala län

Rikskvinnocentrum, polismyndigheten
och åklagarmyndigheten i
samverkan 2005

2006-08-31

Sjukvård Polis Åklagare Domstol

Patient

Sekretess/
Behandling

Brottsplats

Förunder-
sökning

Rättsväsendets lotteriSjukvårdens lotteri

KV

2006-08-31

Utbildning och information

utgör en betydande del av
Rikskvinnocentrums verksamhet

 Regionalt
 Nationellt
 Internationellt
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Antal våldstillfällen
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Stenson et al, 2005
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Forskning och erfarenheter
Rikskvinnocentrums forskning och
erfarenheter
Våldets normaliseringsprocess
The Cycle of Violence

Kvinnojourernas erfarenheter
Traumatisk bindning ”Stockholmssyndromet”
Tortyr av krigsfångar

2006-08-31

Kontroll genom

• isolering

…….  en krympande självkänsla

• växling mellan
våld och värme

Ett krympande livsrum
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Kontrollerande beteende

Make/sambo svartsjuk
Kritiserar kvinnan och kallar henne nedsättande saker
Kvinnan får ej besluta om pengar
Bråkar när kvinnan vill träffa släkt och vänner
Hindrar kvinnan från att ha fritidsaktiviteter
Hotar att skada sig själv
Förbjuder kvinnan att träffa släkt och vänner
Skadar kvinnans ägodelar
Skadar husdjur
Förbjuder kvinnan att arbeta
Hotar att skada barnen

2006-08-31

Mäns våld mot kvinnor

Fysiskt våld
örfil, piskrapp, knuff, spark,
knytnävsslag, stryptag,
hugg, knivstick,
brännmärkning

Hot om våld
mot kvinnan, hennes barn
eller någon annan i
familjen. Hot mot husdjur

Psykiskt våld
förolämpningar, könsord,
förstör ägodelar,
kontrollerande beteende,
”nattliga rättegångar”

Sexuellt våld

2006-08-31

Fysiskt våld och hot
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Stenson et al, 2005



10

2006-08-31

Sexuellt våld

34
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Stenson et al, 2005
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Våldscykelns faser

Spänningsfas

Våldsfas - ”explosion”

Vilofas - ”smekmånad”

2006-08-31

Våldsvågen

våld

förlåtelse

värme

upptrappning

våld

förlåtelseupptrappning
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Våldets normaliseringsprocess

Strategier för anpassning             Överlevnad
  Gradvis internalisering av våldet

förskjutning av orsak
brist på gränser i våldsprocessen
isolering
växling mellan våld och värme

2006-08-31

Våldets normaliseringsprocess

Förskjutning av orsak
Han ansvarar för sina handlingar - Det är mitt fel att han slår

Brist på gränser i våldsprocessen
Min man slår mig - Min man är ingen misshandlare, han är
oftast snäll

Isolering
Jag träffar vem jag vill när jag vill - Jag träffar inte så många
längre, det är lugnast så

Växling mellan våld och värme
Han skulle inte slå mig om han inte brydde sig så mycket
om mig

2006-08-31

Effekter av våldet

Skam- och skuldkänsla
Bagatellisering
Förträngning
Identifikation med aggressor -
traumatisk bindning



12

2006-08-31

Våldet som kontinuum

X        X                       X                 X                   X
 knuff     stryptag

2006-08-31

Identifikation med aggressor
- traumatisk bindning

Avhumanisering
Gisslan        ---------   -   ----------  Gärningsman
Gisslan       ----------- + ------------  Gärningsman
Gisslan + gärningsman  ----  -  ----    Omgivningen

Faktorer av betydelse:
  Tiden,  isoleringen

2006-08-31

Effekter av våldet- akut

Fysiska skador
blåmärken, sår, stickmärken, skärsår, rivmärken,
bitmärken, brännskador, bortslitet hår, frakturer,
trumhinneskador, märken efter tillhyggen,
strypmärken

Psykiska reaktioner
akut stressreaktion
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Effekter av våldet - på sikt

Kroniska smärtor
muskelvärk, huvudvärk, bröstsmärta,
gynekologisk smärta
Psykosomatiska besvär
yrsel, domningar, stickningar, trötthet
Psykiska besvär
dysfori, depression, självmordsbenägenhet,
sömnsvårigheter, ångest, panikattacker, missbruk,
posttraumatiskt stressyndrom

2006-08-31

Uppbrottsprocessen

Att bryta upp
Vändpunkt. Det gäller livet för kvinnan eller någon
annan riskerar att fara illa. Kvinnan ger upp.
Att bli fri
Frigörelseprocess genom fyra stadier:
Bindning - avståndstagande - medlidande - likgiltighet
Att förstå
Kognitiv process. Definierar relationen som en miss-
handelsrelation. Skuldbefrielse. Helhetsperspektiv

2006-08-31

Det traumatiska bandet
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Rikskvinnocentrums
webbsida

www.akademiska.se/rkc




