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 Abstract 

 Under år 2007 anmäldes 19 710 fall av misshandel där offret var en kvinna och 

 gärningsmannen var en bekant man. Syftet med detta arbete är att söka svar på vad 

 personer i en våldsutsatt kvinnas närhet kan göra för att hjälpa henne.  

I en långsam process, som kallas normaliseringsprocess, börjar mannen utöva kontroll 

över kvinnan. En viktig faktor i denna process är mannens förmåga att växla mellan att 

vara kärleksfull till en våldsverkare. När en kvinna beslutar sig för att lämna en 

våldsutsatt relation beskrivs två vändpunkter, när det gäller livet och när det gäller 

någon annan. 

Med en enkät till våldsutsatta kvinnor var syftet att söka svar på frågan om vad 

närstående, allmänhet, polis och andra runt omkring henne hade kunnat göra för att 

hjälpa henne komma ur våldet. De kvinnor som besvarat enkäten skriver att det är 

föräldrar, syskon och arbetskamrater som har stöttat kvinnan. Genom att, som 

medmänniska, stötta kvinnan kan hennes självförtroende bli bättre och hon får lättare 

att orka ta sig ur en relation där det förekommer våld. Att konfrontera en kvinna med 

frågor om hon utsätts för våld, som kvinnorna i studien önskat att de fått, ska inte ses 

som någon form av kränkning utan ett bevis på att en person bryr sig. Studien har visat 

att vi som medmänniskor är dåliga på att anmäla när vi ser en kvinna utsättas för våld 

från en man. Vi måste se våra medmänniskors privata angelägenheter som våra när det 

rör sig om våld i nära relation.  

 Studien visar att vi kan hjälpa en våldsutsatt kvinna genom att stötta kvinnan, ställa 

raka frågor, ta det första ropet på hjälp på allvar och anmäla till polis vid misstanke. 

Polisen måste bli bättre på att ta varje signal, om att våld i nära relation utövas, på 

allvar och visa på gott bemötande. 
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1  Inledning 

En kvinna som blir slagen av sin man i en nära relation kan under lång tid ha blivit 

kränkt och misshandlad. När kvinnan till slut kommer i kontakt med sjukvården 

eller polis på ett eller annat sätt finns det en del skrivet om vad det är viktigt att 

sjukvård och polis tänker på. Bemötande, information och att lyfta skulden ifrån 

kvinnan är saker som framhålls för att kvinnan skall få förtroende för 

myndigheterna och medverka under förundersökningen (Heimer & Sandberg, 

2008). 

Däremot anser jag att ett område som skulle kunna behandlas ytterligare är den tid 

som kvinnan levt i den våldsamma relationen utan att hon anmält. 

46 procent av kvinnorna i Sverige har efter att de fyllt femton år blivit drabbad av 

våld från en man (Lundgren, 2001). Därför vill jag angripa denna tid och undersöka 

vad som kan göras för att kvinna skall ”bryta upp” och i ett tidigare skede gå till 

polisen. Jag är övertygad om att personer i den misshandlade kvinnans närhet anat, 

eller kanske vetat, att våld eller hot utövats innan anmälan skett. Dessa personer kan 

kanske vara grannar, arbetskamrater, släktingar eller någon annan person. Ett stort 

problem tror jag här är att ”svensken” ofta anser att grannens privatliv inte är min 

angelägenhet och därför ignorerar varningssignaler. 

1.1 Bakgrund 

I Sverige med nio miljoner invånare dödas i genomsnitt 17 kvinnor varje år av en 

man som kvinnan har eller har haft en nära relation till enligt Brottsförebyggande 

rådet - Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer (BRÅ rapport 

2007:6). Denna man kan vara en make, sambo eller pojkvän. Under år 2007 

anmäldes 27 000 fall av misshandel där offret var en kvinna enligt 

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 (BRÅ rapport 2008:23). Av dessa var 

gärningsmannen en bekant till offret i 73 procent av fallen, alltså cirka 19 710 fall. 

Denna undersökning gjordes bland förvärvsarbetande kvinnor. Till denna siffra kan 

även de 2514 anmälningar som rubricerades som Grovkvinnofridskränkning läggas. 

Detta är ett brott som kan innefatta hot, misshandel och andra brott under 3,4 eller 6 

kap i Brottsbalken (Sveriges Lagar 2008). Dessa anmälningar innefattar alltså även 
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de brott mot kvinnor där gärningsmannen är en man och gärningsmannen och offret 

levt under äktenskapsliknande förhållanden. I Våld mot kvinnor i nära relationer - 

En kartläggning (BRÅ rapport 2002:14) antas det dessutom att utsattheten bland de 

kvinnor som inte förvärvsarbetar är tre gånger så hög. Mörkertalet anges till ungefär 

fyra till fem gånger. Mörkertalet är alltså inom denna typ av brott (våld i nära 

relation) stort och det innebär att anmälningsbenägenheten är liten.    

I dagens Sverige tror jag att vi som grannar, arbetskamrater och andra är dåliga på 

att reagera på signaler som tyder på att en person i vår närhet far illa.  

1.2 Syfte 

Det primära syftet med detta arbete är att söka svar på vad närstående, allmänhet, 

polis och andra runt omkring en kvinna som utsätts för våld i nära relation kan göra 

för att hjälpa kvinnan att ta sig ur situationen. Detta med inriktning på tiden innan 

anmälan/uppbrott. 

1.3  Frågeställningar 

 För att nå syftet har jag valt att använda mig av nedan presenterade frågeställningar.   

 Hur kan vi, som exempelvis grannar eller vänner, agera för att hjälpa kvinnan att 

ta sig ur våldet? 

 Vad kan utgöra den skillnad som får kvinnan att våga välja att bryta upp? 

 Hur kan allmänheten bli bättre på att ”lägga sig i” när någon i ens närhet far illa? 

 Hur kan polisen hjälpa kvinnan att ta sig ur en våldsutsatt relation? 

1.4  Avgränsningar 

Undersökning riktar sig till kvinnor som har lämnat en relation där kvinnan utsatts 

för våld bakom sig. Hon ska alltså ha hunnit reflektera över sin situation som 

våldsutsatt. Kvinnor som befinner sig mitt i en uppbrottsprocess är alltså inte 

målgruppen för undersökningen. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

 Genom att skicka ut en enkät till kvinnojourer var min önskan att nå målgruppen 

 som är kvinnor som brutit upp (Bilaga 1- Förfrågan och enkät). Enkäten riktar sig 

 alltså till kvinnor som tagit sig ur en relation där hon har varit utsatt för våld. Målet 

 är att nå främst de kvinnor som hunnit reflektera över hur deras situation i 

 förhållandet varit och inte de kvinnor som befinner sig mitt i en uppbrottsprocess.  

 Med enkäten hoppas jag få svar på de frågeställningar som tidigare presenterats. Det 

 som framkommit i svaren kommer att sammanställas för att försöka klargöra vad 

 som kan göras för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. 

 Enkäten har utformats för att kunna besvaras både som bilaga till e-posten och 

 skickas som vanligt brev.  

1.6    Etiska överväganden  

 Deltagandet i studien har varit frivilligt, deltagarna utlovas anonymitet och har blivit 

 informerade om varför data samlas in och hur data ska användas.   

 För att hålla informanterna anonyma även vid resultatredovisningen har kvinnorna 

 tilldelats fingerade namn i alfabetisk ordning (Anna, Birgitta, Cecilia, Diana, Ellen) 

 som inte alls stämmer med deras riktiga namn.  
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2  Teori 

Normaliseringsprocessen 

Normaliseringsprocessen är ett begrepp som förklara hur våldet sakta blir en del av 

en persons vardag (Heimer & Sandberg, 2008). Genom att pressa de gränser som 

begränsar vad kvinnan accepterar i form av fysisk och psykisk kränkning är våldet 

till slut en del av kvinnans vardag (Holmberg & Enander, 2004). Våldet uppstår inte 

helt plötsligt en dag från ingenstans (Eliasson & Ellgrim, 2006). I en långsam 

process, som kallas normaliseringsprocess, börjar mannen utöva kontroll över 

kvinnan. I början kan förhållandet präglas av sprudlande kärlek och handlingar som 

kan ses som trevliga och kärleksfulla till en början övergår till slut till att vara 

kontrollerande sådana. Kränkningarna blir med tiden värre och till slut är den 

psykiska och fysiska misshandeln till fullo accepterad av kvinnan (Heimer & 

Sandberg, 2008). Mannen kan ha invändningar mot vilka kvinnan umgås med. 

Släktingar, väninnor och framförallt manliga bekantskaper svartmålas. Kvinnans 

beteende är inte bra och mannen kan ha invändningar om hur hon ser ut.  

Denna tid som kvinnan anpassat sig till mannens önskemål har ofta börjat innan det 

första tillfället hon utsätts för fysiskt våld. När väl det första slaget kommer läggs 

skulden på mannen av båda parter. I takt med de nedvärderingar och kritik mannen 

ger kvinnan blir hennes självförtroende sämre. Behandlingen kan göra att mannen 

lägger över skulden på kvinnan när han utsätter henne för misshandel. Mannen får 

henne till att bli orsaken till det våld han utsatt henne för genom att hänvisa till 

exempelvis hennes beteende eller klädsel. I och med att hennes självkänsla är så 

dålig till följd av mannens behandling av kvinnan blir hennes uppfattning om att det 

är hon som bär skulden till mannens våldsamhet allt starkare.      

En viktig faktor i sammanhanget är mannens förmåga att växla mellan att vara 

kärleksfull till en våldsverkare. Genom att växla mellan värme och våld håller 

mannen kvar vid den personlighet som kvinnan en gång blev förälskad i. Ibland blir 

han dock våldsam. Denna våldsamhet förminskas medan den kärleksfulla sidan 

förstoras. Därigenom känner kvinnan att den varma sidan av mannen finns kvar och 

det är den som hon hela tiden kommer ihåg och hoppas ska bli permanent. Denna 
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växling gör att kvinnan upprätthåller sitt hopp om att allt kommer att ordna sig och 

blir kvar i relationen.  

 Under normaliseringsprocessen kan dessa beteenden visa sig hos de båda parterna 

 (Lundgren 2004).  

 Hos mannen: - Säger ”bara vi två” och kontrollerar henne. 

   - Visar att han inte tycker om hennes släkt och vänner o.s.v.

   - Nedvärderar henne inför andra.  

   - Uppskattning/värme visar han bara när han får sin vilja 

     igenom.    

   - Genom att lägga skulden på henne för något skaffar han en 

     ursäkt att slå.   

   - När han slagit ser han till att den ende som kan ge henne tröst 

     är han själv.    

   - Utan att ge någon närhet tillbaka tar han för sig sexuellt. 

 Hos kvinnan: - Relationen går först, våldet var olyckshändelser, hon hoppas på 

     förändring.    

   - Hon känner skuld för det som händer och känner sig ansvarig.

   - Hon känner rädsla inför vad som skulle hända om hon gick. 

     Förföljelse, hot, våld eller att han tar självmord. 

   - Hon känner trygghet när hon vet vad han har för sig och var 

     han är, om hon stannar.   

   - Hon är rädd att förlora barnen och att inte bli trodd. 

 Uppbrottet 

 I boken Varför går hon? (Holmberg & Enander, 2004) beskrivs två vändpunkter, 

 när det gäller livet och när det gäller någon annan. 

 När det gäller livet kan lätt tolkas som att kvinnan är rädd att bli ihjälslagen men 

 begreppet är mer komplext än så. Kvinnan är inte bara rädd att dö rent fysiskt utan 

 också själsligt. En rädsla som kan finnas där är att kvinnan, vid exempelvis 

 berusning, inte kan besinna sig och helt enkelt är rädd att hon då ska slå ihjäl 
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 mannen. Om hon väljer att lämna honom så kan hon göra det, inte bara för sin egen 

 skull,  utan även för honom. Kvinnan har vid slutsatsen att nu gäller det livet fyra 

 val, kvinnan dör, hon blir galen, slår ihjäl mannen eller hon lämnar honom. 

 När det gäller någon annan kan handla om att mannen skadar ett barn i familjen 

 eller ett djur. Att kvinnan själv är utsatt för våld från mannen och att hon insett att 

 hon kan få sätta livet till är accepterat av kvinnan. När hon sedan märker att någon 

 annan i hennes närhet far illa fysiskt blir detta vändpunkten som gör att hon inser att 

 något måste göras med hänsyn till exempelvis ett barn. Därför går hon! 
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3  Resultat 

 3.1 Fysisk misshandel 

Målgruppen är som tidigare nämnts kvinnor. Det som dessa kvinnor har gemensamt 

är att samtliga har blivit utsatta för våld i en nära relation. Nedan presenteras hur 

kvinnorna som deltagit i enkäten har svarat på de frågor som ställts. Kvinnorna 

kommer att benämnas med fingerade namn. 

Ellen har svarat och förklarat att hon inte vill tänka tillbaka på denna, som hon 

beskriver, eländiga tid. Hon orkar inte tänka på hur det var att vara våldsutsatt, hon 

menar att det känns som ett helt annat liv. På dessa grunder har hon valt att inte 

besvara enkäten. Ellen tycker dock att kvinnojouren gjorde mycket gott för att 

hjälpa henne. 

Den tid som svarspersonerna levt i en relation där de varit utsatt för fysisk 

misshandel innan de anmälde eller bröt upp och hur många gånger under denna tid 

som kvinnan blivit utsatt för misshandel var som följer. Anna svarade tio år och 

under denna tid misshandlades hon fysiskt cirka två gånger i veckan. Birgitta 

svarade fyra år och under denna tid misshandlades hon cirka 20 gånger. Cecilia 

svarade tre år och under denna tid blev hon misshandlad fyra till fem gånger. Diana 

hade levt i relationer där hon utsatts för fysisk misshandel i 30 års tid. Under tre av 

dessa år misshandlades hon nästan dagligen.   

Den miljö som våldet skedde i var för Anna i hemmet utom vid två tillfällen. Dessa 

två tillfällen var på offentlig plats och vuxna såg misshandeln. Birgitta uppgav att 

misshandeln skedde i hemmet. För Cecilia skedde våldet både i hemmet och på 

offentlig plats. Även här såg vuxna misshandeln när den skedde på allmän plats. 

Diana skriver att misshandeln skedde i hemmet. 

På fråga om vad som fick kvinnan att ta steget ut ur relationen och lämna den svarar 

Anna att det avgörande ögonblicket var när hennes döttrar såg på när deras far grovt 

misshandlade Anna. Hon fruktade då för sitt liv. Birgitta lämnade relationen efter 

påtryckningar från sin dotter och syster. Birgitta svarar också att hennes liv inte 

kunde bli värre och att hennes självbevarelsedrift hjälpte henne. 
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Cecilia skriver att hon hade ett bra stöd från sina föräldrar och att hon ville rädda sin 

tvåårige son från en barndom med misshandel. Det som fick Diana att bryta upp var 

att hon blev svårt misshandlad. Även det faktum att hon ofta blev hotad, bland annat 

med gevär, spelade in.  

Det som krävs av en kvinna för att hon skall lämna en relation där hon utsätts för 

misshandel anser Anna vara information i tidningar vid vårdinrättningar och dylikt. 

Även information i skolor för att kunna visa vilket stöd ett barn kan få när det 

förekommer våld i barnets hem. Anna framhåller mannens personlighetsförändring i 

olika sociala konstellationer som ett problem. Mannens beteende i hemmet kontra 

tillsammans med vänner skilde sig stort vilket gjorde att kvinnan förnekade det hon 

blev utsatt för. Birgitta anser att stöd från omgivningen är vad som krävs. Kvinnans 

inre trygghet är något som ger henne kraft att lämna relationen anser Cecilia, samt 

att kvinnan har ett socialt nätverk som agerar och stöttar. Det Diana anser krävs av 

en kvinna för att bryta upp är att hon är snabb att packa väskorna och att planera sin 

flykt i smyg.  

Anna tror inte att någon i hennes närhet visste att hon blev utsatt för misshandel de 

första sju åren. Sedan inträffade några incidenter där vänner var med och därefter 

visste de. Birgitta svarade att hennes bror, syster och dotter visste att Birgitta 

utsattes för misshandel. Cecilia skriver att hennes föräldrar och mannens föräldrar 

visste att hon utsattes för misshandel. Diana tror att de flesta i hennes närhet, såsom 

grannar och bekanta, visste om att hon utsattes för misshandel.    

På fråga om någon i kvinnornas närhet anat och/eller gjort något för att hjälpa dem 

ur deras situation svarade Anna att hennes bror hämtade henne efter att Anna ringt 

när hon blivit svårt misshandlad. Misshandeln bevittnades av hennes båda döttrar. 

Effekten av denna händelse blev att allt uppdagades och hon tog sig ur förhållandet. 

Birgitta svarade att hennes närstående försökte prata med henne. Birgitta lyssnade 

inte på detta och hon förnekade det som hänt. Hon tänkte att ”det är väl inte så 

farligt”. Cecilia skriver att hennes mamma och pappa hjälpte henne. De stöttade 

henne och skyddade hennes son under uppbrottsprocessen. Diana vet att grannar 

anmälde men att anmälningarna inte ledde till något.  
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Hon skriver att hon inte blev betrodd och att myndigheterna inte gjorde något. Det 

enda som uppstod var mer bråk hemma. 

För att hjälpa önskar Anna att personer i hennes omgivning ställt raka frågor till 

henne. Om de var medvetna om vad som pågick tycker Anna att de skulle kunna gå 

till polisen för att få råd om hur situationen skulle hanteras. Hon tror även att hon 

var expert på att dölja att hon utsattes för misshandel för sin omgivning/anhöriga 

såsom exempelvis grannar, släktingar, vänner, arbetskamrater och andra. Birgitta 

önskar att personer i hennes närhet skulle satt mer press på henne. Cecilia skriver att 

hennes föräldrar och hennes arbetskamrater gjorde vad de kunde för att stötta henne 

men att mannens släktingar tog parti för honom trots vetskapen om mannens 

våldsamhet. Diana önskar att hennes omgivning trott på henne.   

Det största hindret för en kvinna att ta sig ur en relation anser Anna vara att en 

kvinna i en våldsutsatt situation tillåter sig att utsättas för det. Även rädslan för att 

inte bli trodd och att mannen därigenom går vinnande ur det hela anser Anna vara 

ett hinder. Birgitta anser att ett dåligt självförtroende, rädsla för att bli ensam och 

även en ekonomisk osäkerhet är saker som hindrar kvinnan från att ta sig ur 

relationen. Ansvaret för barnen är också något hon tar upp. Cecilia anser att rädsla 

är ett hinder som i sin tur gör att beslutet att bryta upp blir svårare. Även dåligt 

självförtroende framhåller Cecilia och som hon skriver är mycket vanligt om en 

person utsätts för kränkningar och våld (verbalt och fysiskt). Diana anser att rädslan 

för mer våld är det största hindret för en kvinna att ta sig ur en relation där hon 

utsätts för våld.   

  

 3.2 Polisens roll 

Anna var i kontakt med polisen vid ett tillfälle. Hennes man hade ”skallat” henne på 

ett dansgolv varpå hon tuppade av för att sedan vakna upp i en polisbil. Efter 

påtryckningar från polisen ledde det hela till en anmälan som togs tillbaka efter det 

första förhöret. Anna blev övertalad av sin före detta att inte medverka under 
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utredningen. Mannen sa att det aldrig skulle hända igen. Birgitta och Cecilia var 

aldrig i kontakt med polisen. Diana skriver att polisen ibland kom för att titta till 

henne och hennes barn. Dianas grannar anmälde och skolan anmälde men det ledde 

inte till något. 

Socialtjänsten var den som hjälpte Anna att anmäla efter hennes uppbrott. Birgitta 

vågade inte anmäla. Cecilia gjorde ingen anmälan för att hon tänkte att ”det går nog 

över”. Fasan för att våldet skulle bli intensivare gjorde att Diana inte gjorde någon 

anmälan till polisen. 

För att hjälpa Anna önskar hon att polisen som förhörde henne visat lite empati för 

hennes situation. Bättre förhörsteknik är även något som hon efterlyser. Hon 

upplevde att frågorna bara innehöll formalia såsom klockslag, datum, var det hänt 

och orsaken. Detta medförde att hennes minnesbilder var helt borta och att det 

kändes som att hon inte kunde göra sig trovärdig när hon sedan inte kunde svara på 

frågor om själva händelsen. På grund av detta undanhöll hon mycket information. 

Birgitta och Cecilia har inte svarat på frågan om vad polisen kunnat göra bättre för 

att hjälpa dem. Diana önskar att polisen lyssnat och trott på henne. 

Anna tycker att den information om ämnet som finns i exempelvis tidningar och på 

socialkontor skulle kunna förbättras från polisens sida. Även ödmjukheten mot den 

som blivit utsatt måste bli bättre. Hon påpekar att polisens förhörsteknik bör 

anpassas så att kvinnan vågar öppna sig och att det finns klara riktlinjer om hur barn 

tas om hand efter anmälan så att kvinnan kan känna trygghet i situationen. Birgitta 

skriver att polisen måste ta situationen på allvar vid första anmälan, det är med stor 

säkerhet inte första gången misshandel sker. Cecilia anser att vägledning till den 

hjälp kvinnan har rätt till och stöd för att komma tillrätta med tillvaron är viktiga 

saker för polisen att arbeta med. Diana efterlyser kunskap hos polisen när det gäller 

våld mot kvinnor och barn.  

Övriga tankar och funderingar som Anna lämnat kring ämnet är att potentiella 

kvinnomisshandlare finns i skolan. Därför anser hon att information i skolan från 

polisen är viktig för att förebygga våldet genom att synliggöra problemet och dess 

konsekvenser. Informationen ska rikta sig till alla, även den som slår. Även den som 
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slår ska veta att det finns hjälp att få. Birgitta anser att kvinnojourerna fyller en 

viktig funktion och att det var de som hjälpte henne ur situationen genom stöd och 

respekt. Hon anser att Socialtjänsten inte hjälpte henne. En av de saker de hade sagt 

var ”du kan väll inte lämna din man hals över huvud, tänk på följderna”. Cecilia 

tycker att kraften ska läggas på att bygga upp kvinnans självkänsla och självtillit 

som hon skriver ofta är mycket låg hos dessa kvinnor. Att förse kvinnan med de 

verktyg som hon behöver för att resa sig och stå upp för sitt egenvärde framhåller 

Cecilia som viktigt. Diana skriver hon och hennes barn fortfarande befinner sig i 

samma ”ekorrhjul”. De söker sig till fel människor och lever i ständig rädsla. 

Barnen lär sig att leva som hon gör. Detta utan att få någon hjälp ifrån 

myndigheterna.  
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4  Diskussion 

 4.1 Enkätsvaren 

Resultatet är byggt på fem kvinnors svar på enkäten som skickades ut. En av dessa 

kvinnor har, som tidigare nämnts, svarat att hon inte vill tänka tillbaka på den tid 

hon levde i den relation där hon var våldsutsatt. Eftersom svarsutfallet blev litet 

måste resultatet ses endast som en ”fingervisning” av vekligheten. Varför enkäten 

besvarats av förhållandevis få kvinnor är svårt att veta. Med stöd av det svar som 

kommit från kvinnan som inte velat medverka i studien på grund av att hon inte 

velat ”riva upp gamla sår” kan jag misstänka som en faktor som gjort att kvinnor 

inte velat svara. Även utformningen av enkäten, ett textdokument, kan ha varit 

ytterligare en sak som bidragit till den låga svarsfrekvensen. För att fylla i enkäten 

måste personen antingen skriva ut den och skicka med post eller spara ner den på 

datorn för att sedan bifoga den i ett e-mail. Kanske hade en form där 

svarspersonerna fått fylla i enkäten direkt över internet gjort handhavandet enklare 

och därigenom svaren fler? BRÅ skriver i sin rapport Polisens utredningar av våld 

mot kvinnor i nära relationer (2008) att, när en studie genomfördes där kvinnor som 

blivit utsatta för våld fick fylla i en enkät, av 200 utskickade enkäter fick BRÅ 54 

svar. Även där var svarsfrekvensen låg och anledning ansågs vara att kvinnorna var 

svåra att nå.  

Resultatet visar på att det är personer i den drabbades kvinnans absoluta närhet som 

gjort skillnad. De kvinnor som besvarat enkäten skriver att det är föräldrar, syskon 

och arbetskamrater som har stöttat kvinnan. Det som framkommit är också att en del 

våldsutsatta kvinnor i efterhand önskat att deras medmänniskor ställt rakare frågor 

och konfronterat henne. För att belysa detta problem och för att människor ska bli 

bättre på att hantera situationen när den väl uppkommer tror jag att det som behövs, 

likväl som kvinnorna i studien, är information. Jag anser att det gäller att så många 

som möjligt i vårt samhälle får veta vad som krävs och vilken hjälp man kan ge, 

som medmänniska, för att hjälpa kvinnan att bryta upp från en man som utövar våld 

mot henne. Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer (BRÅ rapport 2002:8) 

finns exempel där kommunen och polismyndigheten bedrivit ett samarbete för att 

utbilda personal i skolan kring ämnet. Därigenom är syftet att höja skolans 
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kompetens i ämnet och att skolan därefter kan arbeta med frågor kring värdegrund i 

vårt samhälle. Även ett förslag att schemalägga en timme i veckan där denna typ av 

frågor behandlats har föreslagits. Detta tror jag är en klok väg att gå. Det viktiga 

anser jag är att få till stånd en attitydförändring och att ungdomar redan i skolan får 

klart för sig vad som är accepterat av samhället. 

För att dessa värderingar ska innehålla någon sorts trovärdighet anser jag att det är 

ett måste att polisen tar situationen och personens berättelse på allvar när denne 

kommer för att anmäla exempelvis en misshandel. Att kvinnan, i detta fall, har 

förtroende för polisen är en viktig faktor när det gäller att motivera den målsägande 

till att medverka under förundersökningen enligt Rikspolisstyrelsens (RPS) handbok 

Brott i nära relationer (2009). Kvinnans deltagande är i många fall avgörande för 

att åklagaren ska kunna nå en fällande dom. Utredningen kan bedrivas utan att 

kvinnan anger brottet eftersom brotten i fråga ligger under allmänt åtal men då krävs 

ofta annan stödbevisning såsom vittnen eller annan teknisk bevisning. Därför är det 

viktigt att polisen får kvinnans förtroende genom att, enligt kvinnorna i studien, visa 

ödmjukhet och empati för kvinnans situation samt tro på henne.  

Problemet med förtroendet och kvinnans medverkan i denna typ av utredningar är 

RPS medveten om och det anser jag att RPS visat genom att utveckla handboken 

Brott i nära relationer - Handbok 2009 (2009). Förhoppningsvis blir bemötandet 

bättre i takt med att fler poliser utbildas i ämnet och att handbokens innehåll 

tillämpas i utredningar i framöver. 

En sak som kvinnorna i studien påpekat är det dåliga självförtroende som en 

våldsutsatt kvinna kan få. Enligt Heimer & Sandberg (2008) är den krympande 

självkänslan en viktig faktor i normaliseringsprocessen. Här fyller landets 

kvinnojourer en viktig funktion när det gäller att stötta kvinnan. Deras arbete får idel 

lovord av kvinnorna som svarat på enkäten. Hur kan då exempelvis anhöriga och 

arbetskamrater bidra till att kvinnans självförtroende blir bättre? Jag anser att de 

personer som svarat på enkäten också svarat på frågan! I enkätsvaren framkommer 

det att det är personer i kvinnans absoluta närhet som gjort skillnad. Det är alltså 

dessa personer som genom att stötta kvinnan på olika sätt hjälpt kvinnan att orka ta 

sig ur en relation där det förekommit våld. Detta tror jag är det absolut viktigaste, att 
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visa att man som medmänniska faktiskt bryr sig! Visst kan det vara en hal trapp som 

orsakat blåtiran men genom att inte godta vilken förklaring som helst och fråga upp 

ytterligare en gång tror jag att människor i den våldsutsatta kvinnans närhet kan 

utgöra den skillnad som får henne att bryta upp.  

Att konfrontera en kvinna med frågor om hon utsätts för våld, som kvinnorna i 

studien önskat att de fått, anser jag inte ska ses som någon form av kränkning utan 

det är ett bevis på att en person faktiskt bryr sig.    

Något som är intressant när det gäller frågan i enkäten där kvinnorna får svara på 

om någon vuxen sett misshandeln svarar två av fyra att vuxna har sett den. För Anna 

skedde två misshandelstillfällen där vuxna såg, varav en anmäldes när hon blev 

medvetslös av slaget. För Cecilia skedde våldet både i hemmet och på offentlig 

plats. Hon misshandlades fyra till fem gånger. Ingen av händelserna polisanmäldes. 

Om vi antar att Cecilia misshandlades på offentlig plats två av de fem gånger hon 

utsattes har Cecilias tillsammans med Anna misshandlats fyra gånger i andras åsyn 

varav ett av dessa fall har polisanmälts. Det tycker jag visar på att vi är dåliga på att 

anmäla när vi som samhällsmedborgare ser någon utsättas för våld. 

Anna skriver att hennes man var som två olika människor i olika sociala 

sammanhang. Bland vänner var han hur trevlig som helst för att bli en helt annan i 

hemmet. Just detta är en av de viktigaste faktorerna i normaliseringsprocessen 

(Heimer & Sandberg, 2008). Denna skiftning mellan två personligheter kan göra att 

en kvinna stannar. I Annas fall gjorde det att hon förnekade det som hänt och 

därmed blev kvar i förhållandet. 

Både Anna och Diana verkar ha kommit fram till slutsatsen att nu gäller det livet 

(Holmberg & Enander 2004) när de till slut tar beslutet att lämna de relationer där 

kvinnorna var utsatta för våld. För Anna kom vändpunkten efter att hon blivit svårt 

misshandlad av mannen och fruktade för sitt liv. Diana blev bland annat hotad med 

gevär och lämnade därefter sin relation.  

Cecilia bröt upp när hon ville rädda sin tvåårige son från en barndom med 

misshandel. Hon valde alltså att bryta upp när det gällde någon annan.   



 Rapport nr. 609 

15 

 

 

 4.2 Slutsatser och förslag 

 Vad blev då svaret på de frågeställningar som detta arbete syftade till att få svar på? 

Utifrån resultatet kan följande förslag presenteras. 

 Hur kan vi, som exempelvis grannar eller vänner, agera för att hjälpa kvinnan 

 att ta sig ur våldet? 

 Förslag: Stötta kvinnan för att visa att det här är inget som accepteras av  

 samhället och för att höja kvinnans självförtroende. Ställ raka frågor och nöj dig 

 inte med ett svävande svar, fråga igen! Ta det första ropet på hjälp på allvar, 

 många gånger är det inte första gången misshandel skett. Anmäl till polis vid 

 misstanke. Slutligen- Våga lägg dig i!  

 Vad kan utgöra den skillnad som får kvinnan att våga välja att bryta upp? 

 Förslag: Var inte rädd, som anhörig, att ställa raka frågor till någon som du 

 misstänker utsätts för misshandel av en närstående. En viktig del för att en 

 kvinna ska orka bryta upp är stöd från allmänhet och närstående. Detta  

 framhålls som den viktigaste faktorn samt att den drabbade blir trodd. Om den

 som stöttar är någon som den misshandlade har förtroende för, såsom  

 närstående eller annan, blir det lättare för den närstående att nå fram med sitt 

 budskap.     

 Hur kan allmänheten bli bättre på att ”lägga sig i” när någon i ens närhet far illa? 

 Förslag: Var inte rädd att konfrontera, att ställa raka frågor kan vara svårt men 

 visar på att du som medmänniska bryr dig och vill hjälpa.  Information till 

 allmänheten om ämnet via skola och medier för att synliggöra problemet samt 

 för att vi som medmänniskor ska bli bättre på att lägga sig varandras privata 

 sfär.  

            Hur kan polisen hjälpa kvinnan att ta sig ur en våldsutsatt relation? 

 Förslag: Polisen måste bli bättre på att ta varje signal om att våld i nära relation 
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 utövas på allvar. Det är ett stort steg för den drabbade att gå till polisen och 

 därför måste polisen visa på gott bemötande. Det tillsammans med empati och 

 ödmjukhet i mötet med den våldsutsatta är viktigt för att kvinnan ska känna sig 

 trodd och vilja medverka under utredningen. I förhör med målsägande bör 

 polisen vänta med den formalia som behövs tills i slutet av förhöret. Personen 

 som kommit till polisen för att berätta vad som hänt måste få göra det i sin egen 

 takt utan påverkan från förhörsledaren för att inte den målsägande skall bli 

 osäker och inte vilja medverka. Detta tror jag även kan bygga upp ett förtroende 

 för polisen.    
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Bilaga 1 

Förfrågan - Enkät till kvinnor som brutit upp 

Jag heter Anders Sandlund och går min sista termin på Polisutbildningen i 

Umeå. Med mitt fördjupningsarbete som nu påbörjats vill jag hitta bättre vägar 

till hjälp för våldsutsatta kvinnor, både från polisens sida och från allmänheten. 

Min förfrågan är om ni kan bistå mig i mitt arbete genom att distribuera en 

enkät till våldsutsatta kvinnor som brutit upp ur en relation där det förekom 

våld. Jag vänder mig alltså till kvinnor som ”i backspegeln” kan betrakta sin 

situation som våldsutsatt, oavsett hur lång tid som förflutit sedan uppbrottet.  

Enkäten följer med som sid 2-5 i denna förfrågan. Den kvinna som väljer att 

besvara enkäten ska veta att hon får vara anonym. Hennes namn/e-postadress 

raderas vid mottagandet. Min handledare som tar emot enkäterna, forskare och 

docent Katarina Weinehall, har stor vana att möta våldsutsatta kvinnor och är 

garanten för att materialet hanteras efter forskningsetiska riktlinjer.  

 Med vänlig hälsning  //  Anders Sandlund, polisstudent  

  

Allmänhetens ansvar- våldsutsatta kvinnor 

En kvinna som blir slagen av sin man i en nära relation kan under lång tid ha 

blivit kränkt och misshandlad. Kvinnan har många gånger levt med våldet som 

en del i sin vardag under lång tid innan uppbrottet. Jag vill angripa denna tid 

och försöka ta reda på vad som kan göras för att stödja en kvinna att ”bryta 

upp” i ett tidigare skede.  

Jag är övertygad om att personer i den misshandlade kvinnans närhet anat, eller 

kanske vetat, att våld eller hot utövats. Dessa personer kan kanske vara grannar, 

arbetskamrater, släktingar eller någon annan person. Mitt syfte är att försöka 

bena ut vad som kan göras från såväl allmänhetens sida som polisens sida för 

att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Hur kan exempelvis en anhörig göra för att 

hjälpa kvinnan när misstanke finns om att hon utsätts för våld?     
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Vad jag vill göra och ha svar på?                                                                                                                               

Jag skulle via enkäten/ intervjuer med kvinnor som utsatts för våld vilja komma 

fram till vad kvinnorna bedömer att personer i deras närhet hade kunnat göra 

för att uppmärksamma hennes situation.    

 Hur kan vi, som exempelvis grannar eller vänner, agera för att hjälpa kvinnan att 

ta sig ur våldet? 

 Vad kan utgöra den skillnad som får kvinnan att våga välja att bryta upp? 

 Hur kan allmänheten bli bättre på att ”lägga sig i” när någon i ens närhet far illa? 

 Hur kan polisen hjälpa kvinnan att ta sig ur en våldsutsatt relation? 

 

Enkätfrågor 

Allmänt 

Hur länge var du utsatt för fysisk misshandel innan du anmälde/ bröt upp?  

Vid hur många tillfällen under denna tid blev du fysiskt misshandlad?  

I vilken miljö skedde misshandeln/-larna? Privat eller på offentlig plats? Har någon vuxen 

sett misshandeln?  

Vad fick dig att bryta upp? Var det något särskilt som bidrog till att du kunde ta dig ur 

situationen?  

Vad anser du krävs av en kvinna som utsätts för våld i en nära relation för att hon skall 

bryta upp?  

Tror du att någon i din närhet visste/anade att du var utsatt för misshandel? Om ja, vilken 

relation hade ni?  

Gjorde någon person i din närhet något för att hjälpa dig ur din situation? Om ja, vad?  

Om någon närstående eller allmänhet gjorde något för att hjälpa dig, vad blev effekten?  
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Vad tror du att personer i din närhet (grannar, vänner, släktingar, arbetskamrater och andra) 

hade kunnat göra för att hjälpa dig i din situation? Vad skulle du önskat att de gjort?  

Vad anser du vara det största hindret föra att en kvinna ska kunna ta sig ur en relation där 

hon utsätts för våld? 

  

Polisens roll 

Var du någon gång innan uppbrottet i kontakt med Polisen? Om ja, hur många gånger och 

på vilket sätt skedde kontakten? (Egen anmälan, annan anmälare, via sjukvård o.s.v.)  

Gjorde du någon anmälan? Om du inte anmälde, vad berodde detta på?  

Om du gjorde en anmälan och sedan beslutade dig att inte medverka i utredningen, vad 

berodde det på att du inte ville medverka?  

Finns det något polisen hade kunnat göra bättre för att hjälpa dig?  

Vad anser du att polisen kan göra för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld i en nära 

relation? I förebyggande syfte?  

Om du har andra tankar och funderingar kring ämnet skriv gärna här! 

 

Tack för din medverkan!  

Vid funderingar eller frågor kontakta Anders:   

 

 

 


