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Sammanfattning 

Kvinnovåld är idag inte lika tabubelagt som förr. Det har blivit ett mer öppet problem 

som har resulterat i lagstiftning mot kvinnovåld. Att det finns män som slår och 

kränker sina kvinnor som de lever ihop med är ett faktum. Denna handling känns 

främmande och uppfattas för de flesta i vårt samhälle som ett onormalt beteende i ett 

parförhållande. Men för kvinnan som lever med en man som misshandlar henne är 

detta inget onormalt, orsaken är att hon har många gånger övertagit mannens förståelse 

av situationen och ser verkligheten med hans ögon. Detta kallas 

normaliseringsprocessen. Polisens bemötande av en våldsutsatt kvinna under en 

förhörssituation är av stor betydelse och kan vara avgörande för hur kvinnan väljer att 

framställa sin berättelse. Förhörssituationen kan bli problematisk om polisen inte 

innehar kunskap om denna normaliseringsprocess. Grunden i denna rapport utgår från 

frågeställningarna: hur den våldsutsatta kvinnans situation kan förstås, vilken 

förståelse polisen har för kvinnans situation och hur förhörssituationen kan förbättras 

genom polisens agerande. Vi har inhämtat information genom litteraturstudier och 

intervjuer med poliser och civila utredare. För att kunna förstå det kvinnliga 

brottsoffrets situation och få klarhet i varför hon reagerar som hon gör är det viktigt att 

lyssna och ge henne tid att berätta vad som har hänt. Många poliser har kunskap om 

normaliseringsprocessen och dess följder och kan tack vare det motivera kvinnan att 

genomföra förhöret och den fortlöpande processen.   
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 Inledning 

”Du spottade på mig då Du inte orkade se mig, eller som du sa, lyssna till 

min vedervärdiga röst. Så kom dina omvälvande känslokast, då var jag din 

älskling, upplyft till en oemotståndlig kvinna. Förvillelse – jag kunde inte ta 

emot. Skulle jag tro på älskling eller din jävla häxa, bitch, asshole, hora, 

luder?”1 

En kvinna som är utsatt för våld av en närstående man vill inte alltid medverka i en 

polisutredning. Hon blir därmed ett ”motsträvigt” offer. Motsträviga offer är 

problematiska eftersom de försvårar polisens arbete. Vidare försvåras kvinnans 

möjligheter till hjälp och risken är stor att brott ej kan klaras upp på grund av 

brottsoffrets ovilja att samarbeta.  Polisen och åklagaren får således svårigheter att 

gå vidare i brottsutredningen och slutligen att i rättegången få mannen fälld. För att 

undvika samarbetsovilja hos kvinnan är det viktigt att polisen förstår offrets 

situation, vilka processer kvinnan går igenom och hur. En fråga vi ställer är oss är 

om polisen kan få de kvinnliga offren att samarbeta bättre om polisens förståelse för 

dem ökar.   

En kvinna som under lång tid utsätts för psykisk och fysiskt våld kan utveckla 

strategier för att förhindra att våld uppstår och för att överleva det våld som hon 

utsätts för i vardagen. Mannens våldsanvändning utvecklas, uppfattas och upplevs 

av kvinnan som normalt. Detta kallas för normaliseringsprocessen. 

Normaliseringsprocessen innebär att mannen gradvis förminskar sin partners 

livsrum, genom att ta kontroll över kvinnans liv, vilket innebär att kvinnan övertar 

mannens förståelse av situationen. Eftersom dessa våldsutsatta kvinnor har svårt att 

bryta sig ur mannens kontroll över henne är det rimligt att anta att den våldsutsatta 

kvinnan tar med sig mannens förståelse över orsakerna till det begångna våldet in i 

polisförhöret. Kvinnan finner därför ursäkter till att försvara mannen och hans 

beteende.2 

 

                                                
1Viberg, K. 2001, s.63-64. 
2Lundgren, E. 2004, s. 13, 27-28. 
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Syfte  

Syftet med rapporten är att ta reda på vilka strategier polisen använder för att få 

motsträviga våldsutsatta kvinnor att samarbeta vid en förhörssituation, och om/hur 

dessa eventuella strategier kan förbättras.  

Frågeställningar 

● Hur kan den våldsutsatta kvinnans situation förstås? 

● Vilken förståelse har polisen för kvinnans situation? 

● Hur kan förhörssituationen förbättras genom polisens agerande? 

Tillvägagångssätt 

Vi har gjort en litteraturstudie utifrån den litteratur vi redovisar i referenslistan. Det 

data vi har använt oss av består av tre intervjuer med poliser och civila utredare. Vi 

har analyserat datamaterialet genom att dra slutsatser utifrån intervjuerna.  

 



Rapport nr. 439 

 3 

2007-11-26 

Bakgrund 

År 1982 kom en lagändring som innebar att misshandel i hemmet kom att höra 

under allmänt åtal istället för enskilt åtal.3 Detta ansågs dock vara en otillräcklig 

åtgärd för att få bukt med problematiken angående våld i nära relationer. Genom 

direktiv från regeringen, utvecklingsprojekt, fortbildningssatsningar och anslag 

ålades involverade myndigheter att utforma åtgärdsplaner, samverka och redovisa 

sina insatser mot kvinnomisshandel.4 Första juli 1998 introducerades ett nytt brott i 

brottsbalken, grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning (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 sex år. 

 Har gärningar som avses i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han 

är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under 

äktenskapsliknande förhållanden, skall istället dömas för grov kvinnofridskränkning 

till samma straff”5  

Brottet grov kvinnofridskränkning definieras som ”upprepade straffbara gärningar 

som riktar sig mot närstående kvinnor”.6 Brottet tar framför allt sikte på de 

upprepade straffbara kränkningar som riktas mot nära anhöriga kvinnor. De senaste 

tio åren uppfattats brott som riktar sig mot närstående som ett allt större problem.7 

Redan 1999 ersattes uttrycket ”om gärningarna varit ett led i en upprepad 

kränkning” med, ”om var och en av gärningarna utgjort ett led i en upprepad 

                                                
3Allmänt åtal innebär att polisen kan undersöka brott och åklagaren kan väcka åtal även om målsäganden inte 
har framställt några straffyrkanden. Enskilt åtal innebär att åtal väcks av en enskild person, målsäganden, och 
inte av åklagare. Vissa brott, framförallt ärekränkningsbrott, får inte åtalas av en åklagare utan lov av den som 
brottet riktade sig mot. Även vid brott som faller under allmänt åtal kan enskilt åtal väckas om åklagaren 
beslutar att inte åtala. 
4Åkerström & Sahlin. 2001, s. 66  
5Holmqvist et.al. 2007, s. 4:16 
6Lindgren et.al 2001, s. 76 
7 Wendt Höjer. 2002 
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kränkning”. Denna ändring medförde att det inte krävs tidigare konstaterade domar 

utöver vad som innefattar det aktuella åtalet.8  

Handlingsplaner 

Polismyndigheterna i Sverige har utarbetat särskilda handlingsplaner som ska 

användas i arbetet mot brott i nära relationer. Handlingsplanernas utformning ser 

olika ut mellan myndigheterna men substansen är den samma.   

Vid polismyndigheten i bland annat Östergötland finns en sådan handlingsplan 

utarbetad. Den innefattar en rad olika moment som skall utföras. I denna 

handlingsplan står det att ”Ständig och nära samverkan mellan polis, åklagare, 

socialtjänst och frivilligorganisationer är en förutsättning för att nå goda resultat”.  

 

Förstahandsåtgärder av första polispatrull på plats 

Beordrad patrull ska underrätta vakthavande befäl så snart relationsbrott kan 

misstänkas. De generella utredningsdirektiven som framgår av ”Åtgärdskalendern” 

gäller till dess annat direktiv lämnas.  

 

Innehållet i denna ”Åtgärdskalender” omfattar:  

Åtgärder – registerslagningar. 

Barn – Finns det barn eller ej?  Finns det anledning att göra en anmälan till 

socialtjänsten eller ta kontakt med socialjour? 

Initial riskbedömning – Låg, mellan, hög risk? 

Ansökan om besöksförbud – Ja eller nej?  

Skyddat boende – Ja eller nej? 

Målsägandebiträde – Ja eller nej? 

Kontakt med kvinnojour/kriscentrum eller motsvarande – Ja eller nej? 

Om åtgärder av någon anledning uteblivit skall det vid polismans avrapportering 

anges orsak till detta. 

 

                                                
8Holmqvist et.al. 2007, s. 4:16 
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De åtgärder som vakthavande befäl (vb) ska vidta är att underrätta åklagare. Vb 

leder det operativa arbetet och stöder patrullens arbete på plats i avvaktan på 

åklagarinträde och ansvarar därefter för att direktiv och beslut verkställs. Vb ska vid 

anmälningsgranskningen ta ställning till risken för fortsatt relationsvåld och vid 

behov besluta att en hot- och riskbedömning påbörjas och genomförs snarast. Vb 

skall även vid behov se till att akuta skyddsåtgärder utförs. Här ska 

riskbedömningen enligt SARA- modellen vidtas.9 Denna modell är en checklista för 

att bedöma mannens risk att återfalla i våldsutövning. Modellen är utvecklad i 

Kanada och är anpassad till svenska förhållanden. Med checklistan kan polisen 

bedöma hur stor risken är att mannen ska återfalla i partnervåld.10 

 

Bevissäkring 

All bevisning ska, så långt det är möjligt, säkras omedelbart. Bilddokumentation ska 

användas vid anmälningsupptagningen. Förhör med målsäganden ska säkras genom 

inspelning. Risken för upprepad brottslighet ska värderas och minimeras. I arbetet 

med bevissäkringen ingår exempelvis läkarundersökning, ”rape-kit” 

(”provtagningspaket” som används för att säkra spår efter en misstänkt våldtäkt), 

husrannsakan, beslag, vittnen, avlyssning av telefontrafik osv.11  

 

                                                
9Handbok, polismyndigheten Östergötland 
10Eliasson & Ellgrim. 2006, s. 76, 81 
11Handbok, polismyndigheten Östergötland & Intervju med utredare vid familjevåldgrupp vid  
polismyndigheten      Östergötland 



Rapport nr. 439 

 6 

2007-11-26 

Den misshandlade kvinnans relation till den misshandlande 

mannen 

I detta avsnitt ska vi ta upp vad normaliseringsprocessen innebär för mannen och 

kvinnan. Normaliseringsprocessen är en nedbrytningsprocess för en kvinna utsatt 

för våld av en närstående man. Mannens våldsanvändning utvecklas, uppfattas och 

upplevs tillslut som något normalt av kvinnan. 

Normaliseringsprocessen för mannen 

Inom den allmänna opinionen och inom viss forskning har utgångspunkten varit att 

män slår sin partner i ”blint raseri” och ren aggression. Detta sker under stark 

frustration efter att mannen har förlorat besinningen. Dessa män anses ha en 

bristande impulskontroll. 12 Våld är starkt förknippat med makt som i sin tur är 

starkt förknippat med manlighet och det manliga könet.  

När vi talar om män som slår sin partner talar vi inte om vissa avvikande individer. 

Faktum är att man återfinner våldsamma män i alla samhällsklasser, oberoende av 

social och ekonomisk status.  Sveriges första omfångsundersökning av fenomenet, 

Slagen Dam, visar att nästan hälften av Sveriges kvinnor, 46 procent, har utsatts för 

våld eller hot av en man någon gång efter sin 15-årsdag. Detta visar att det inte är en 

speciell grupp av män som använder våld mot närstående kvinnor. Dessa män är alla 

en del av vår kultur, delar våra vanligaste uppfattningar och lever vanliga liv. De 

beter sig i allmänhet inte avvikande i andra sammanhang förutom när de uppträder 

våldsamt inom husets fyra väggar.13  

 

Inrotade sätt att förstå våld i nära relationer är att se våldsanvändningen som 

enskilda händelser som är inbördes oberoende av varandra och saknar samband med 

det i övrigt vanliga livet. Fokus har vanligen riktats mot att förklara varför just det 

                                                
12Lundgren, E. 2004, s. 27.  
13Heimer & Posse. 2003, s. 38  
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enskilda våldet inträffade. Ny forskning visar att utveckling och vidmakthållande av 

våld är en ständigt pågående process.14 

Utgångspunkten i Lundgens15 forskning är att den man som misshandlar sin partner 

vanligen utövar våldet hemma. Detta sker ofta när de är ensamma hemma och 

mannen styr nogsamt hur, var och hur mycket han slår. Våldsanvändningen är alltså 

inte blind. Det är en medveten och rationell gärning som riktas mot partnern. Detta 

innebär att misshandlaren har kontroll utanför och inom gärningens ögonblick. Vad 

vill då mannen eventuellt åstadkomma genom denna styrda, nogsamt riktade och 

ytterst kontrollerade verksamhet?  

”Jag har aldrig blivit så provocerad att jag tappar kontrollen, långt därifrån. Men 

jag kan bli fruktansvärt arg, jag blir fullständigt upprörd när hon ger sig ut på sina 

vansinniga projekt. Och då slår jag, det är klart. Men det är för att sätta gränser. 

Jag måste ju sätta gränser.”16 

En anledning till männens våldsanvändning är att de vill sätta gränser för kvinnans 

handlanden och få makt över henne. Mannen anser att våldet är ett effektivt sätt att 

få kvinnan att förstå var gränsen går, en gräns som mannen inte lyckas förmedla 

med ord. Denna gränssättning gentemot kvinnan kan handla om att hon anförtror sig 

till vänner om familjeangelägenheter eller att hon har kommit överens om saker som 

inbegriper mannen utan att denne har blivit tillfrågad. Mannens mål är således att 

avgränsa kvinnans sociala handlingsutrymme och liv, vilket sker gradvis.17 

Successiv utveckling mot fysiskt våld 

Normaliseringsprocessen sker ofta i olika steg. Första steget kännetecknas av 

kontroll och isolering. Många kvinnor som utsätts för våld anser att skillnaden 

mellan extra omsorg och regelrätt kontroll är minimal.18 Detta är konstateranden 

som kvinnorna gjort efter att de har brutit med mannen. Inledningsvis kan mannens 

krav bottna i hänsyn och omsorg till kvinnan när han vill veta var och med vem hon 

spenderar sin tid. Vad det i grund och botten egentligen handlar om är att han kräver 

                                                
14Lundgren, E. 2004, s. 13 
15 Eva Lundgren, professor i sociologi 
16Lundgren, E. 2004, s. 26. 
17Lundgren, E. 2004, s. 27. 
18Eliasson & Ellgrim. 2006 
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en detaljerad redogörelse över vilka kontakter med vänner, arbetskamrater och släkt 

hon har, i synnerhet manliga. Mannen anklagar ofta kvinnan för att bedra honom 

med andra män.  

Mannens strategi för att isolera kvinnan från andra människor innebär att han 

framställer kvinnans vänner och bekanta som odugliga eller att han inte ”står ut” 

med hennes kollegor eller släktingar. Dessutom intalar han kvinnan att de inte är 

goda nog åt henne medan han framställer sig själv som ovärderlig för henne. En 

konsekvens av detta är att kvinnan kanske väljer att träffa sina vänner och bekanta 

utan mannen, vilket resulterar i ökad misstänksamhet från hans sida. Efterhand 

glesnar ofta kvinnans bekantskapskrets och upphör i vissa fall helt.19 För att ta 

kontroll över och bryta ned kvinnan kan mannen använda sig av isolering och 

verbala kränkningar. Han kan även försätta henne i ekonomiskt beroende genom att 

förbjuda henne att arbeta. På detta sätt minskar han även hennes dagliga kontakt 

med andra människor. Vanligt är att mannen tvingar kvinnan att förstöra personliga 

ägodelar som har ett högt affektionsvärde.20  

Nästa steg innebär en systematisk nedvärdering av kvinnan. Främst förekommer 

upprepade verbala kränkningar, påpekanden om hur dum och ointelligent hon är. 

Skämt med elaka undertoner om de fel och brister som han anser att hon har 

förekommer också. Han kan även kalla henne för sexistiska benämningar som 

”hora” och ”fitta”. Mannen utsätter ofta kvinnan för detta när andra personer är 

närvarande, vilket medför att kvinnan inte ska kunna försvara sig utan att 

situationen blir pinsam och obehaglig för omgivningen. Utvecklingen av den här 

fasen leder till att det psykiska våldet trappas upp. Det innebär hot, lynnighet och 

oberäkneligt beteende hos mannen.  

Han använder ofta emotionell utpressning som ter sig väldigt skrämmande för 

kvinnan. Exempelvis kan han hota med att ta livet av sig, barnen, husdjuren eller 

berätta om privata hemligheter. Han kan även använda barnen mot kvinnan, vanligt 

förekommande är också att mannen hotar att ta vårdnaden om barnen, eller efter 

separationen hotar att anmäla sin partner för att ha vanvårdat deras gemensamma 

                                                
19Eliasson & Ellgrim. 2006, s. 42.  
20Holmberg & Enander. 2004, s. 31-32 
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barn.21 Hot har en oerhört stark inverkan då den som utsätts för hotelsen inte vet vad 

som faktiskt kan inträffa. Denna situation upplever kvinnan många gånger vara mer 

ångestväckande än fysiskt våld.22 

Sista steget innefattar en kombination av fysiskt och psykiskt våld. Det fysiska 

våldet har många ansikten och kan variera mellan knuffar och knytnävsslag till 

sparkar och knivhugg. Det kan även innebära att mannen håller kvinnan vaken om 

nätterna, nekar kvinnan pengar till mat och kläder eller hindrar henne rätten till 

hälso- och sjukvård. Dessa ageranden påverkar kvinnans fysiska hälsa på ett 

skadligt sätt.23   

Vilka särskilda företeelser som orsakar övergången till fysiskt våld är inte 

vetenskapligt förankrade. Det finns indikationer på att det första angreppet mot 

kvinnan kommer i samband en särskild omställning eller osäkerhet i parets liv. Det 

kan exempelvis röra sig om ett byte av bostadsort eller att mannens arbetssituation 

förändras. Att kvinnan uttrycker en avvikande åsikt eller rättar mannen inför andra 

kan vara den direkt utlösande faktorn till det fysiska våldet.24 

”Våldet är grovt, avsiktligt och upprepat. Det eskalerar till allt mer brutala former. 

Inte bara fysiskt våld utan också psykisk terror och förnedring skildras. I takt med 

att våldet eskalerar blir kvinnan alltmer märkt av det, isolerad och hjälplös. 

Processen beskrivs som en cykel av makt/beroende”.25 

Normaliseringsprocessen för kvinnan 

Kvinnor som lever i ett våldsamt förhållande utsätts för en livsfarlig 

nedbrytningsprocess. I våldets normaliseringsprocess blir kvinnorna inledningsvis 

chockade av mannens våld. De uppfattar det som oacceptabelt, som något 

avvikande, sårande och något som de inte kan godta. Efter hand upplevs 

våldsanvändningen som normala händelser, någonting som de förväntar sig, 

accepterar i vardagen och slutligen skyddar.26 När mannen lyckas ta kontroll över 

                                                
21Holmberg & Enander. 2004, s.32 
22Eliasson & Ellgrim. 2006, s. 42. 
23Holmberg & Enander. 2004, s.32 
24Eliasson & Ellgrim. 2006, s. 43. 
25Åkerström & Sahlin. 2001, s. 67-68. 
26Lundgren, E. 2004, s. 49 
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kvinnan kan hon som underställd, utveckla positiva känslor för och attityder i 

förhållande till mannen.27 Kvinnan övertar mannens förståelse av situationen och 

genom rollövertaganden får kvinnan en uppfattning om vad det innebär att vara en 

bra eller dålig kvinna. En kvinna som internaliserar mannens syn på världen, övertar 

också en förtryckande bild av sig själv. Detta sker ständigt, i det dagliga livet och 

medför givetvis fortsatta ojämlikheter, detta kallas asymmetriskt rollövertagande.28 

”Det är ju såhär att jag är svår att leva tillsammans med, stridslysten och… ja 

odisciplinerad och egensinnig. Han ser det, och sen slår han. Och det är tufft, det är 

jobbigt, jag vet liksom aldrig vad som kommer hända. Men jag fattar att det kräver 

mer av honom att göra det än för mig att ta emot det han gör, om man säger så. För 

han håller av mig, så det här är inte lätt för honom. Det är inte misshandel, jag vill 

inte använda ett sådant ord som du och andra rödstrumpor använder. Han försöker 

ju bara få mig att fatta, han vill att jag ska bli en bättre maka, en tryggare mamma 

och så, jag klarar inte av att vara mamma.”29  

Mannen upplever att han gradvis får kontroll och makt över kvinnans livsutrymmen, 

vilka efterhand reduceras. Utrymmet för vad hon tillåts göra, säga, tänka, känna 

minskar ständigt. Detta medför att gränser ideligen suddas ut och slutligen förskjuts 

för kvinnorna. Förutom tidigare nämnda gränser förflyttas ytterligare en gräns, som 

blir tydlig i möte med den isolering som hör ihop med våldet; gränsen mellan gott 

och ont.30 Det ska tilläggas att kvinnan inte endast anpassar sig, hon kan i vissa fall 

också föra ett aktivt motstånd för att kunna skydda sig själv från att brytas ned totalt. 

Men trots ett aktivt motstånd lyckas mannen ändå ofta bryta ned kvinnan.31 

                                                
27Holmberg & Enander. 2004, s. 85-86   
28 Holmberg, C. 1999  
29Lundgren, E. 2004, s. 50  
30Lundgren, E. 2004, s. 50, 54  
31Holmberg & Enander. 2004, s. 100-101 
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Känslomässiga band 

”Den kärleken jag kände för honom, något liknande kan jag aldrig känna i mitt liv 

igen./…/Det var så stort.”32  

Kvinnan har ofta känt en stark kärlek till mannen. Hon målar upp en hjältelik bild av 

honom. Tillsammans med honom får hon en känsla av att vara utvald och att just 

hon fått förmånen att finnas vid hans sida. Kvinnan upplever att mannen besvarar 

hennes kärlek vilket gör att hon känner ännu starkare band och förtroende för 

honom.33 I takt med att mannens våld trappas upp infinner sig känslan av rädsla. 

Rädslan gör att kvinnan i många fall inte vågar bryta upp och hon blir därmed direkt 

bunden till mannen. Rädslan kan även bidra till att hon lämnar mannen i fruktan för 

sitt liv. Hat är även en vanligt förekommande känsla bland kvinnor utsatta för våld 

av sina män. Känslan av hat mot mannen är den mest tabubelagda känslan bland 

dessa kvinnor vilket bidrar till att det är svårt att prata om.34  

Medlidande är också en känsla som ofta binder kvinnan till mannen. Att tycka synd 

om mannen kan vara en stark anledning för kvinnan att stanna kvar i förhållandet. 

Kvinnan kan tycka synd om och känna medlidande med mannen, på grund av att 

han växt upp under problematiska förhållanden, att han har en kriminell bakgrund, 

varit missgynnad på arbetet eller liknande. Trots att mannen misshandlar kvinnan 

försvarar hon honom med stöd av vetskapen om hans förflutna och känslan av att 

kunna vara den enda som finns där för honom.35 

Oavsett om kvinnan stannar kvar eller lämnar relationen känner hon skuld. Stannar 

hon kvar hos mannen känner hon skuld gentemot släkt och vänner som tycker att det 

enda rätta är att bryta upp från relationen. Lämnar hon mannen tar hon på sig 

ansvaret för mannens välmående. Mannen växlar mellan att utsätta kvinnan för våld 

och värme. Detta stärker de känslomässiga banden mellan offer och förövare, vilket 

mynnar ut i en krympande självkänsla hos kvinnan. Detta bidrar till att kvinnan 

                                                
32Holmberg & Enander. 2004, s. 68 
33Holmberg & Enander. 2004, s. 68  
34Holmberg & Enander. 2004, s. 69-70 
35Holmberg & Enander. 2004, s. 72-73  
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upplever att hon är anledningen till mannens humörväxlingar och hon därmed bär 

skulden till situationen. Känslan av skuld fungerar även starkt bindande.36 

 Hoppet är det sista som överger människan. Många kvinnor kämpar för relationen 

in i det sista, att ge upp kan kännas som ett svårt misslyckande. Kvinnan vill förstå 

mannen och varför han slår henne. Ur psykologisk synvinkel förstås detta som ett 

försök att skapa mening och sammanhang, för att kunna uppleva en känsla av 

kontroll i en traumatisk situation. Många gånger upplever kvinnan att mannen är 

beroende av henne på flera olika plan. Det kan röra sig om fysiska behov som mat 

och omvårdnad men även ett psykologiskt behov som består av kärlek, sällskap och 

förståelse. Kvinnan upplever också många gånger att hon är beroende av mannen.37  

 

Efter ett misshandelstillfälle kan det förekomma att mannen tvingar kvinnan till 

samlag. Sex i samband med en misshandelssituation är i sig ett övergrepp. I dessa 

sammanhang är skillnaden mellan sexuellt umgänge och våldtäkt väldigt liten. ”Om 

han var på det humöret gällde det att snabbt att ställa om sig i huvudet. Annars blev 

det ju våldtäkt.” Sexuellt våld kan bland annat innefatta sexuella trakasserier, 

sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och kränkning, våldtäkt samt sexuell tortyr.38 

 

De ovan beskrivna företeelserna leder till att kvinnan internaliserar mannens våld. 

Internaliseringen innebär att kvinnan i viss utsträckning ”övertar mannens 

verklighets- uppfattning”.39 Internaliseringen orsakas och karakteriseras av att 

kvinnan ”ifrågasätter sig själv” och sin verklighetsuppfattning, det sker ett 

asymmetriskt rollövertagande.40 I början kan våldet förklaras som en 
olyckshändelse, men med tiden förekommer våldet i relationen utan några 
förklarliga orsaker. Gränserna för vad kvinnan normalt inte accepterar förändras. 

Överlag handlar det om att gränserna för vad som är acceptabelt och inte, vad som 
är önskvärt och inte suddas ut. Under denna period sker det en förskjutning från att 

vara mer eller mindre underställd mannen till att bli öppet undergiven. Till slut 

                                                
36Holmberg & Enander. 2004, s. 73-75 
37Holmberg & Enander. 2004, s. 76-79 
38Eliasson & Ellgrim. 2006, s. 29  
39Holmberg & Enander. 2004, s. 81-82 
40Holmberg, C. 1999 
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börjar kvinnan bygga upp skuldkänslor till våldet och finner sig själv ansvarig för 

det som sker.41  
 

Mannens hand växlar mellan att ”slå och smeka”, skillnaden mellan våld och kärlek 
utplånas. Kvinnans tillgivenhet och känslomässiga beroende stärks när mannen 

växlar mellan ömhet, kärlek och våld. Resultatet av denna berg och dalbana blir 

således att gränsen mellan våld och kärlek suddas ut, och våldet upplevs som ett 
uttryck för kärlek och omsorg. Variationen skapar kaos, i både tanke och känsla. 

Den frambringar osjälvständighet, tillgivenhet, kontroll, och makt över liv och död.  

Kvinnans möjlighet att styra sitt eget liv krymper, och utplånas efterhand.42  
 

Att fråga en kvinna som normaliserat våldet, varför hon inte lämnar sin man, är 
meningslöst. När alla gränser, även dem mellan gott och ont har förintats, när våldet 

normaliserats och förenats med psykisk tortyr, isolering och andra kontrollstrategier, 

får en misshandlad kvinna problem att vidmakthålla sin egen 
verklighetsuppfattning. En följd av isoleringen medför att mannens referensram blir 

den enda och allenarådande. 43  

                                                
41Lundgren, E. 2004, s. 53 
42Lundgren, E. 2004, s. 57-60  
43Lundgren, E. 2004, s. 56  
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Förhör med kvinnan 
Att medverka i en polisutredning är inte alltid en självklarhet för en kvinna som är 

utsatt för våld i nära relation. När en kvinna misshandlas av sin man startar ofta 

normaliseringsprocessen. En kvinna utsatt för våld av en närstående man har många 

gånger svårigheter att ”se” situationen som en utomstående ser den. Hon blir 

därmed ett ”motsträvigt” offer. Vid konfrontation i förhörssituationen finns det risk 

att kvinnan hamnar i försvarsställning och förnekar kanske att hon misshandlats och 

dominerats av sin man. En annan orsak till att kvinnan undviker att medverka vid 

förhöret är rädsla för ny misshandel och nya hot. Detta kan medföra att hon inte 

vågar anmäla de brott hon tidigare utsatts för.  

 

När kvinnan sökt hjälp kan ett okänsligt bemötande från polisen eller andra som har 

att hjälpa och stödja kvinnan, exempelvis sjukvården, leda till att hon inte berättar 

om sin situation eller vill ta tillbaka det hon redan berättat det vill säga, blir ett 

motsträvigt offer. Förhörsledaren måste visa ett empatiskt, personligt, ärligt och 

öppet bemötande för att kunna hjälpa kvinnan att se sin verkliga livssituation. 

Förhörsledaren måste ta hänsyn till normaliseringsprocessen och visa tålamod för 

kvinnans agerande som många gånger kan vara irrationella.44 

                                                
44Christianson et.al. 2006, s. 198 



Rapport nr. 439 

 15 

2007-11-26 

Resultat av intervjuer  

Vi har intervjuat två poliser och en civil utredare på tre olika polismyndigheter 

Sverige. Svaren på frågorna har vi sammanställt nedan. 

Orsaker till kvinnans samarbetsovilja 

Intervjupersonerna menar att det var vanligare förr att kvinnorna inte ville 

samarbeta vid en förhörssituation men nu för tiden har polisen mer kunskap i 

området och kan då bemöta kvinnor på ett professionellt sätt och genom detta 

motivera kvinnan att samarbeta. Det händer däremot att kvinnor inte känner till det 

rättsliga efterspelet av en anmälan och när det står klart för dem vad som kommer 

att hända vill de inte medverka i fortsatt utredning. Intervjupersonen i Stockholms 

län påtalade att ekonomifrågan har stor betydelse. Ofta är det inte bara att anmäla 

och gå vidare, många gånger finns det barn med i bilden. Frågor som kvinnan börjar 

ställa är: Var ska barnen bo och gå i skolan? Hur ska jag klara min ekonomi och var 

ska jag bo? Det är inte säkert att kvinnan har ett jobb, det är många frågor kring 

ekonomi som snurrar i huvudet på kvinnan när hon tar steget och gör anmälan.  

 

”Ju högre status du har i samhället, ju bättre jobb du har och ju mer känd du är på 

orten desto svårare är det. För när du kommer till socialtjänsten och ber om 

ekonomiskt stöd så får du inte äga något och då blir det ren förnedring att sitta där 

och be om hjälp”.45  

 

De intervjuade poliserna menar att får inte kvinnan hjälp och stöttning kan det 

hända att hon väljer att gå tillbaka till mannen, där den ekonomiska tryggheten 

många gånger finns. Det gäller för poliser att motivera kvinnan och få henne att 

förstå sitt eget bästa och det kan innebära att hon måste polisanmäla mannen. 

Anledningen till att kvinnan inte vill göra en polisanmälan är att hon många gånger 

negligerar våldet. Kvinnorna säger ofta att: ”Det var inte så farligt”, ”Det gjorde ont 

just då men det gick ju över”, ”Hade jag inte druckit…” eller ”hade inte grannen 

ringt efter polisen så hade inte jag gjort en polisanmälan”. I allmänhet vill de 

fortsätta att leva med den här mannen, vilket kan leda till att de inte vill gå vidare 

                                                
45 Polis i Stockholms län 
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med utredningen. Många gånger har paret levt ihop och har gemensamma barn. En 

annan anledning kan vara att hon anser att våldet var en engångsföreteelse eller att 

våldet endast uppstår när mannen är onykter.  

Förhöret 

Oftast upplever intervjupersonerna inte frustration över själva förhörssituationen. 

De anser att utredare idag har utbildning och tack vare det förståelse för kvinnans 

livssituation och sätt att tänka. Vid en förhörssituation kan utredare förmedla hur 

andra kvinnor i liknande situationer känner sig och därmed visa större förståelse, 

som i sin tur resulterar i att kvinnan ”nås” på ett bättre sätt. Det är även viktigt att 

fokusera på vad polisen kan förbättra för att kvinnan ska våga berätta sin historia. 

En gemensam uppfattning bland de intervjuade personerna är att polisen måste ha 

förmågan att anpassa sitt eget bemötande för att kunna möta kvinnan på hennes nivå 

och försöka hjälpa henne där. 

 

 Ofta utsätts kvinnan för en långvarig misshandel, både fysisk och psykisk. Kvinnan 

blir ofta indoktrinerad av mannens manipulation. Han intalar kvinnan att det inte är 

någon idé att anmäla för att ord står mot ord och anmälan inte kommer att leda 

någon vart osv. En av intervjupersonerna säger därför att det är mycket viktigt att 

polisen visar att de bryr sig och att samhället ser allvarligt på denna typ av brott. Det 

är även viktigt att polisen berättar att de kommer att anmäla brottet oavsett vad 

kvinnan tycker. Kvinnan kan då inse att polisens agerande förhoppningsvis leder 

någonstans, det blir inte som mannen hela tiden har intalat kvinnan. Polisen kan 

däremot känna frustration över att kvinnan inte kan ta sig ur sin situation. 

Polisens kunskap – kvinnans möjligheter 

Alla intervjuade personer är ense om att, om man som polis ska arbeta med den här 

typen av ärenden, är det viktigt att man besitter kunskap och har förståelse för hur 

kvinnan kan känna sig i den här situationen och varför kvinnan beter sig som hon 

gör. Polisen måste ha fingertoppskänsla och avgöra vad som passar i den aktuella 

situationen. En kvinna som varit förtryckt under en längre tid kan uppleva att hon 

inte är värd något bättre. Har polisen kunskap om normaliseringsprocessen kan de 

förhoppningsvis förmedla någon form av hopp, tröst och värme, men även förmedla 
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kunskap till kvinnan för att hjälpa henne att få upp ögonen för vad hon egentligen 

utsätts för och varför hon tänker och agerar som hon gör. Polisen kan lotsa kvinnan 

till kvinnojouren eller socialtjänsten som kan bli deras vägledare. De behöver 

oerhört mycket stöd och hjälp.  

 

Vid intervjuerna framkom även att, kvinnor som befinner sig i denna situation ofta 

inte har så stort nätverk, ofta har de har ingen. Att sätta dessa kvinnor på ett skyddat 

boende, ensamma och utelämnade, kan vara väldigt påfrestande för kvinnan. 

Information till kvinnan är mycket viktigt, hon måste få klart för sig vilka 

möjligheter hon har. Även om kvinnorna väljer att inte medverka vidare i 

utredningen så ser samhället allvarligt på detta och det är åklagaren som beslutar om 

vad som vidare kommer att ske i utredningen.  

Utbildning i bemötande 

På vissa polismyndigheter i Sverige erbjuder man gemensamma 

myndighetsutbildningar inom våld i nära relationer, där personal från polis, 

socialtjänst, kvinnojour och sjukvård är inbjudna. Vare sig man jobbar inom polisen, 

socialtjänsten, på kvinnojourer eller inom sjukvården får man samma utbildning 

vilket resulterar i ett bra gemensamt arbete. Däremot finns det ingen utbildning som 

speciellt inriktar sig mot förhör med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 

Intresset för en sådan typ av utbildning finns dock.  

Vilka förslag till förbättringar finns gällande kvinnans stöd från 

samhället? 

Polisens uppgift är att utreda brott, deras uppgift är inte att hålla kvinnan i handen 

genom allting utan det bör överlämnas till socialtjänsten eller kvinnojouren. Det 

bästa vore om båda dessa instanser finns där för kvinnan. Ett förslag till förbättring 

är att de kvinnor som kommer och gör en anmälan ska få en ledsagare. Denna 

ledsagare ska vara en person som hjälper kvinnan med det praktiska under 

processen. Ledsagaren skall inte ha samma funktion som ett målsägandebiträde46 

som ska stödja kvinnan under den rättsliga processen. Ledsagaren ska exempelvis 

                                                
46 Målsägandebiträde är en person som tillvaratar brottsoffrets intressen under förundersökningen och   
rättegången.  
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hjälpa kvinnan att kontakta socialtjänsten, söka jobb och bostad eftersom kvinnan 

kanske inte orkar ta tag i saker själv. Alla kvinnor som gör en anmälan borde 

erbjudas denna form av stöd och hjälp. Kvinnovåldsutredningar är många gånger 

tungrodda och har inte hög status inom polisen, mycket på grund av den dåliga 

löneutvecklingen. Detta får till följd att få söker sig till att arbeta med våld i nära 

relationer. 
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Diskussion 

För att kunna förstå det kvinnliga brottsoffrets situation och få klarhet i varför hon 

reagerar som hon gör är det viktigt att lyssna och ge henne tid att berätta vad som 

har hänt.  Många poliser har kunskap om normaliseringsprocessen och dess följder 

och kan tack vare det motivera kvinnan att genomföra förhöret och den fortlöpande 

processen.   

Förr i tiden var förståelsen för kvinnor som utsätts för våld i närarelationer inte så 

stor om man jämför med hur det ser ut i dag. Detta på grund av att det idag pågår en 

samhällsdebatt kring våld i nära relationer. Våld i nära relationer är idag ett utbrett 

samhällsproblem och bottnar i fördomar och föreställningar om mäns överordning 

och kvinnors underordning. Kunskapen rörande kvinnovåld är otillräcklig. Kvinnor 

som lever i våldsutsatta förhållanden måste få möjlighet till hjälp och stöd. Polisens 

kunskap om den våldsutsatta kvinnans situation är idag större tack vare att utredare 

utbildas inom området, vilket ökar förståelsen för kvinnornas livssituation.  

Det är inte alltid en självklarhet för en kvinna som är utsatt för våld av en närstående 

man, att medverka i ett polisförhör. Under förhöret är risken att kvinnan intar 

försvarsställning och nekar till att hon misshandlats och kränkts av sin man.  Därför 

är det oerhört viktigt att förhörsledaren har förståelse och kunskap om den utsatta 

och problematiska situationen kvinnan lever i. ”Vera” är en kvinna som kom till 

polisen för att göra en anmälan efter att en bekant förgripit sig sexuellt på henne. 

Hennes berättelse lyder: 

”» Han satt hela tiden med fötterna på bordet och händerna bakom huvudet, mycket 

kall och nonchalant, precis som ’jaha, det bryr jag mig väl inte om’, ungefär… Då 

började han efteråt, när jag berättade mitt då, och menade att det här kommer du inte 

långt med och det är, det är ingen idé för det finns inga direkt bevis och så började 

han prata om att jag var tvungen att göra en undersökning och att det ska ske med en 

gång… När han hela tiden sa till mig att det inte var någon idé att ta upp anmälan, 

skulle vara så jobbigt, och att jag var tvungen att möta han under rättegången och 

allt det här så, tänkte jag, nej – jag orkar inte… och om jag gjorde det så skulle han 

stå med fjädern i hatten… han [polisen] sa: ’men det är klart vill du jag ska göra det 
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[ta upp en anmälan] så får jag göra det’ och då hade jag liksom tappat förtroende 

och allting och han liksom fått mig att se allting så negativt som det bara gick, så jag 

sa tack och hej, så gick jag. «”47 

Långt ifrån alla våldsutsatta kvinnor gör en polisanmälan om vad de har utsatts för. I 

uppsatsen har det framkommit att ju högre status kvinnan har i samhället desto 

svårare är det för henne att göra en polisanmälan och dessutom slutligen lämna 

mannen. Förhörssituationen förbättras om polisen har förmåga att bemöta kvinnan 

med respekt, empati och öppenhet när hon beslutar sig för att anmäla mannen. Med 

ett professionellt bemötande kan förhörsledaren hjälpa kvinnan att se sin verkliga 

livssituation. Ett okänsligt bemötande från förhörsledaren kan bli en negativ 

upplevelse för kvinnan som känner sig kränkt och förnedrad. 

                                                
47Christianson et.al. 2006, s. 190  
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Slutsats  

Vi har under tiden som vi skrivit den här rapporten, fått uppfattningen att våld i nära 

relationer är ett komplext problem som inte är lätt att lösa. För att nå framgång i 

arbetet med kvinnovåld är det viktigt att ha kunskap om normaliseringsprocessen. 

Det vi har kommit underfund med är att samarbetet mellan polis och andra 

myndigheter och organisationer är en förutsättning för att kunna motivera, hjälpa 

och stödja en kvinna som är våldsutsatt. En stor orsak till att kvinnan upplevs som 

ett ”motsträvigt offer” är att hon många gånger har svårigheter och ovilja att 

samarbeta under en förhörssituation. Kvinnan ser på sin livssituation genom 

mannens ögon och inser därför inte vad hon dagligen utsätts för. 

Något vi reflekterat över när vi skrivit denna rapport är att vissa författare hävdar att 

anledningen till varför kvinnan väljer att inte anmäla är att hon är rädd för hot om ny 

misshandel. Det som framkommit under våra intervjuer är att dock att så inte är 

fallet. Den ”rädsla” kvinnan beskriver är istället ängslan över ekonomin, vad händer 

med barnen, var ska jag bo, vad ska omgivningen tycka och tänka osv.  

Det vi slutligen kommit fram till är att den viktigaste pusselbiten i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor är att polisen äger kunskap och insikt om vad 

normaliseringsprocessen innebär och ”gör” med kvinnan. Efter att ha intervjuat 

poliserna och den civila utredaren har vi fått uppfattningen att utredare som 

handlägger dessa ärenden faktiskt besitter denna kunskap. Den polis som har 

förmåga att visa empati och medkänsla samt besitter kunskap om 

normaliseringsprocessen har störst möjlighet att motivera kvinnan att ge sin 

berättelse och bryta upp från mannen.   

”Det var svårt att förstå att Du var en misshandlare. Du var också en vanlig 

fungerande man. Min man som jag älskade (på Dina villkor). Jag ville inte se Dig 

som misshandlare. Jag ville se Dig. Jag ville inte vara misshandlad hustru. Jag ville 

vara Din hustru.”48 

                                                
48Lundgren, E. 2004, s. 52  
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Handbok – Handlingsplan för polisens arbete mot våld i nära relationer. 

Polismyndigheten, Östergötlands län 

 

Intervju - medverkande personer: 

Civil utredare vid familjevåldgrupp vid polismyndigheten, Östergötlands län 

Polisiär utredare vid familjevåldsenhet vid polismyndigheten i Stockholms län 

Ordningspolis vid polismyndigheten i Västerbottens län 
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Intervjufrågor 
 
1) Hur vanligt är det att kvinnor som utsatts för våld i nära relation vägrar att 

samarbeta under förhörssituation? 

 

2 ) Upplever du att dessa kvinnor är problematiska, känner du frustration i en 

förhörssituation när de inte vill samarbeta? 

 

3) Vad anser du vara de främsta anledningarna till att vissa kvinnor som utsatts för 

misshandel i nära relation inte är samarbetsvillig? 

 

4) Använder du dig av några metoder eller strategier för att få kvinnor som inte till 

en början samarbetar att samarbeta? 

 

5) Erbjuder myndigheten utbildning i att möta och förstå kvinnor utsatta för våld i 

nära relation? Om nej, anser du att det skulle behövas sådan utbildning? (om 

ja,varför?) 

6) Vilka förslag till förbättringar finns gällande kvinnans stöd från samhället? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


