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Förord 

Jag har varit engagerad i Kvinnojouren i tre år. Min förhoppning har varit att kunna stötta 

kvinnan som bryter sig loss. Denna uppsats, med två kvinnor anställda på en kvinnojour som 

informanter, har gett mig möjligheten att få en djupare inblick i hur samhället tar ansvar för 

och agerar i kontakten med den utsatta kvinnan. 

 

TACK 

Jag vill rikta ett stort tack till mina informanter, Karin och Ann, som trots sitt otroligt 

krävande arbete med fullspäckade scheman, har tagit mig till sig. De har delat med sig av sina 

erfarenheter och bjudit in till diskussion på ett sätt som gjort denna uppsats möjlig. Tack. 

 

Tack också till mina handledare Åsa Nilsson Dahlström och Eva Carlestål, som under olika 

perioder har hjälpt mig att styra upp arbetet och återigen finna skrivarglädjen. 

 

Till sist vill jag tacka familj och vänner som har stått ut och väntat in mig när jag totalt grävt 

ner mig i uppsatsträsket.  Tack för att ni tror på mig och det jag gör. 
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Inledning 

Mäns våld mot kvinnor diskuteras överallt i samhället, det offentliga samtalet väcker debatter 

i ämnet, vi lär oss om det i skolan och vi talar om våldet runt middagsbordet i goda vänners 

lag. Men vi talar inte om det som om det skulle kunna hända oss utan i termer av ”vi” och 

”dom”. Ämnet är ofta ogreppbart, vi är oförstående till det faktum att en man kan misshandla 

den kvinna han lever tillsammans med och frågor som ”varför går hon inte?” är inte helt 

ovanliga. Att det hela handlar om makt och kontroll och om de strukturer vi har i samhället, är 

för alla inte helt självklart. Länge sågs mäns våld mot kvinnor som något privat inom 

familjen, men det är ett samhällsproblem i allra högsta grad. 

 

Sedan 1982 faller all misshandel av kvinnor under allmänt åtal (URL1). Det förändrar dock 

inte verkligheten för tusentals kvinnor som utsätts för mäns våld varje år. Trots att 

mörkertalen antas vara stora och trots att studier visar att det endast är var femte fall som 

anmäls till polisen så blir siffrorna högre för varje år. 2008 kom över 27 000 fall av 

misshandel till polisens kännedom och närmare 20 kvinnor misshandlas till döds varje år. 

Kvinnan som utsätts kan vara din syster, granne eller din arbetskollega. Våldet är aldrig 

acceptabelt och ansvaret är aldrig kvinnans. 

 

Jag har mött flera av dessa kvinnor. Kvinnor som precis tagit steget, lämnat sina män och far 

fruktansvärt illa. Kvinnor som är otroligt rädda för att mannen de en gång levt tillsammans 

med ska hitta och skada dem än mer, kvinnor som inte vågar leva offentligt och som tvingas 

bo en tid i Kvinnojourens skyddade boende. Men jag har också mött de kvinnor som tack vare 

sin kamp lever ett bra liv idag. Kvinnojouren har kontakt med många av dessa kvinnor och är 

en organisation som kämpar för kvinnans rätt att leva ett liv utan våld. 

 

Kvinnan som har tagit beslutet att lämna mannen har en tuff väg att gå och ofta tar det mycket 

lång tid innan hon är helt fri från honom. På vägen tvingas kvinnan ofta till många kontakter 

med olika myndigheter för att hon ska kunna gå vidare och bli självständig.  

 

Jag är nyfiken på hur uppbrottsprocessen kan te sig och hur bemötande, attityder och 

engagemang påverkar den. Min uppfattning är att detta inte bara avgörs i mängden kunskap vi 

har tagit till oss, hur mycket vi vet om mäns våld eller vilket ansvar vi har genom vår 

profession. Emotionerna är i min mening långt mycket mer kraftfulla än vad vi tror och vår 
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idé om att kunna styra dem inte alltid helt riktig. De outtalade reglerna för hur vi bör agera i 

olika situationer är ständigt närvarande och avsikten är att uttrycka det som är passande för 

situationen (Hochschild 1979:564). Spännande är dock att se hur dessa sociala regler kan 

påverka när vi ställs inför svåra och obehagliga situationer. 

 

Ofta talas det om tandlösa regelverk och jag har under arbetets gång många gånger stött på 

detta i olika sammanhang. I många fall talar man om lagarna som mycket bra, där det under 

de senaste åren har hänt mycket på det politiska planet. Samtidigt säger man att dessa lagar 

hade varit bra om de hade fungerat i praktiken. Min avsikt är inte att studera ineffektiva lagar, 

men jag funderar på om det kanske inte är lagarna som är bristfälliga. Kanske är det så att 

människan med olika slags attityd, engagemang och känslostyrning påverkar utgången av ett 

fall genom sin attityd till problemet, i många fall kanske omedvetet. Kanske har ouppklarade 

eller nerlagda brott att göra med bristen på bevis eller resurser, men det kanske också har att 

göra med våra emotioner som omedvetet färgar oss, ibland mer än vad vi kan hantera. 

 

Det är förstås självklart för mig att kunskap och ansvar genom professionen är av mycket stor 

vikt, men jag menar att det också finns andra saker som styr och som ofrånkomligt påverkar 

det bemötande och det stöd som kvinnan får i sin process. Vi kan dessutom tala om detta på 

ett strukturellt och kulturellt plan, där man behöver komma åt och se samhällets struktur och 

maktordning för att också få förståelse för fenomenet mäns våld mot kvinnor och hur synen 

på kvinnan styr inte bara våldet utan också det som händer under uppbrottsprocessen. 

 

Syfte och frågeställningar 

Jag anser att det saknas studier som tar upp polisens och socialtjänstens roll, attityder och 

bemötande i frågan om mäns våld mot kvinnor. Mitt syfte är att beskriva kvinnans 

uppbrottsprocess och ge en bild av hur mina informanter uppfattar att kvinnan blir bemött av 

socialtjänst och polis. Avsikten är också att beskriva hur emotioner kan påverka och få 

konsekvenser för kvinnans uppbrott. 

 

Min frågeställning är: Hur ser kvinnans uppbrottsprocess ut? Vilken roll har aktörerna och hur 

anser mina informanter att dessa hanterar kvinnans historia? Vad krävs för att ge kvinnan 

fullgott stöd och vilka faktorer påverkar utgången av mötet? 
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Metod och material 

Uppsatsen beskriver den process som kvinnor utsatta för mäns våld går igenom vid ett 

uppbrott. Utifrån den lyfter jag fram de delar som på olika sätt besvarar min frågeställning. 

Det har krävts mycket arbete för att bena ut processen som sådan, detta eftersom den 

självklart ser olika ut för olika kvinnor, men också eftersom den i regel löper över mycket 

lång tid och kräver enormt mycket kraft av kvinnan. Processen innebär alltså i många fall att 

kvinnan arbetar med den i flera år och under denna tid kan det uppstå flera problem som 

innebär att hon tar ett steg fram och två tillbaka. 

 

Metoder som använts för att kunna genomföra arbetet med denna uppsats är intervjuer, 

observationer och litteraturstudier och jag har tack vare dessa delar på ett tillfredställande sätt 

kunnat beskriva kvinnans uppbrott och aktörernas roll och bemötande både ur ett inifrån- och 

ett utifrånperspektiv. Mina litteraturstudier har till största del varit baserade på teori kring 

mäns våld mot kvinnor samt emotioner och känslostyrning.  

 

Mina informanter är två kvinnor som under många år varit engagerade i Kvinnojouren och 

som numera är anställda på en kvinnojour i en mellanstor stad i Sverige. Genom deltagande 

observationer (Jfr Hylland Eriksen 2000:26) har jag haft möjlighet att se deras bemötande 

gentemot den stödsökande kvinnan och genom dem har jag också fått en tydligare bild av 

kvinnans behov i processen. Av etiska skäl finns dock inte samtalet mellan kvinnan och mina 

informanter presenterat i uppsatsen. Detta blev istället en renodlad observation där jag i 

efterhand ställde generella frågor till mina informanter. 

 

Intervjuerna är grunden till den specifika utformningen av uppsatsen, eftersom mina 

informanters egna uppfattningar är av stor vikt för att få förståelse och svar på det jag nämnt 

ovan. Jag valde att utföra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag vid de olika 

intervjutillfällena hade förberett en rad frågor under en rad olika kategorier, men där jag 

lämnade stort utrymme till följdfrågor och diskussioner. Detta innebar att intervjuerna var mer 

av samtalskaraktär. Vid några tillfällen var intervjuerna inte förberedda alls, utan vi satte oss 

ned och samtalade kring frågor som dök upp för stunden. 

 

Mina informanter är frivilligt deltagande i min uppsats och det är av stor vikt att skydda deras 

identitet. Deras namn är fingerade och vilken av landets hundra kvinnojourer de arbetar på 
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framgår inte i uppsatsen. Övriga personer som förekommer i studien har på samma grunder 

fått andra namn. 

 

Jag valde att spela in intervjuerna, vilket mina informanter inte heller var främmande för. 

Innan jag påbörjade min första intervju var jag fast besluten att även anteckna under tiden, 

men då jag snabbt märkte att intervjun löpte på som ett samtal, vilket jag var nog så 

deltagande i, så upplevde jag inte att anteckningarna var till min fördel. Tack vare 

inspelningen kunde jag helt och hållet koncentrera mig på mina informanters svar och kunde 

på så vis också snabbare ta upp nya frågor relaterade till deras svar. 

 

Jag la ner mycket tid på min observationsplats, där vi också utförde intervjuerna. Ofta satt jag 

där och arbetade med uppsatsen trots att några intervjuer inte var planerade. På så sätt hade 

jag inte bara möjlighet att observera under bestämda tider, utan kunde också följa mina 

informanter i deras arbete när helst jag önskade. Tack vare detta kunde jag också ställa frågor 

när de dök upp och vi hade möjlighet att när tid fanns diskutera kring sådant som var av vikt 

för min förståelse av deras arbete och problematiken kring det. 

 

Kvinnojourens uppdrag 

Det finns idag cirka hundra jourer inom Roks, riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige. Mina informanter – Karin och Ann, är anställda på en av dem. Förutom 

Karin och Ann som idag arbetar heltid på jouren, finns en rad medlemmar som arbetar ideellt 

några kvällar i veckan. Arbetsuppgifterna är varierande. Förutom att ge stöd till kvinnor 

genom samtal, kontakter med myndigheter och som följe på rättegångar arbetar Karin och 

Ann också opinionsbildande. De föreläser om mäns våld mot kvinnor i olika sammanhang 

och är måna om att sprida kunskapen vidare. 

 

 

Karin är en av dem som bildade jouren i kommunen och hon sitter i jourens styrelse. 

 

Jag är en 68-unge och var politiskt aktiv. Jag gick på Stockholms 

universitet och där fanns en stark politisk rörelse. När jag sedan 

arbetade på en folkhögskola var det en grupp som hade som projekt att 

se om det fanns möjlighet att bilda en kvinnojour i kommunen. De 
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anordnade ett offentligt möte och jag var där. Det fyllde hjärtat mer än 

solidaritetsfrågorna, men det är en politisk strid samtidigt. På den 

vägen är det. 

 

Ann kom till jouren när den hade funnits i ett antal år och har nu varit anställd i åtta år.  

 

Jag har nog alltid varit intresserad av frågorna men inte riktigt förstått 

det kanske. Jag störde mig tidigt på fördelningen mellan könen, men jag 

hade inga ord för det. När jag var liten störde jag mig på att jag skulle 

hjälpa till med saker bara för att jag var flicka. Jag såg en annons från 

Kvinnojouren på arbetsförmedlingen. Jag sökte och fick jobbet. Jag har 

aldrig ångrat mig, det är ett så omväxlande jobb. 

 

Litteratur 

Arbetet med denna uppsats har inneburit litteraturstudier av olika slag. Jag har bland annat 

läst böcker och artiklar om mäns våld mot kvinnor för att få en djupare förståelse för ämnet 

och för att jag skulle kunna ställa relevanta frågor till mina informanter. Några av dessa blev 

sedan en viktig del av min uppsats. Boken Varför går hon? (Holmberg & Enander 2005) var 

en av dem. Jag tog den till hjälp för att förklara misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser 

och modellen jag använt för att förklara processens olika faser är hämtad ur samma bok. 

Genom boken Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar (Heimer & Posse (red.) 2003) fick 

jag ökad förståelse för det ansvar som polis och socialtjänst har i mötet med en kvinna utsatt 

för mäns våld. Den gav mig också en historisk återblick som var nödvändig för att förstå hur 

samhällets syn på mäns våld mot kvinnor har förändrats över tid. 

 

För att förklara varför bemötande och engagemang hos socialtjänst och polis ser så olika ut, 

tog jag hjälp av Arlie Russell Hochschild (1979) och Stephen Fineman (2003). Deras teorier 

om emotioner gav mig en bra grund att stå på. 

 

Avgränsningar 

Studiens omfång gav mig av förklarliga skäl inte möjlighet att göra en studie där alla Sveriges 

jourer finns representerade. De svar jag fick under intervjuerna kan alltså inte anses vara 

allmängiltiga utan representerar mina informanters upplevelser. Deras erfarenheter beskriver 
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dock på ett tillfredställande sätt hur kvinnan blir bemött och vad som krävs för att hennes 

uppbrottsprocess ska fungera så bra som möjligt. 

 

Jag vill också poängtera att våld i nära relationer också sker hos samkönade par, där ena 

parten utsätts för våld. Kunskapen på detta område är dock betydligt mindre än när det gäller 

just mäns våld mot kvinnor. Jag har i detta fall valt att begränsa mig till det våld som sker i 

heterosexuella förhållanden och jag gör det utifrån ett kvinnligt perspektiv. Detta därför att 

uppsatsens omfång kräver begränsning, men också eftersom det inte finns tillräcklig 

kännedom vad gäller det våld som förekommer i samkönade parrelationer. Det känns viktigt 

att min studie helt och hållet har ett kvinnligt perspektiv eftersom det är kvinnans process jag 

valt att lägga fokus på. 

 

När det gäller mäns våld mot kvinnor finns det inte sällan barn inblandade. Antingen barn 

som hör och ser eller som också själva direkt utsätts för våldet. Barnen är många och behöver 

stöd precis som kvinnan. I min uppsats tilldelas barnen inte något direkt utrymme, eftersom 

jag tvingats göra mina begränsningar. Det är dock av stor vikt att förstå och se dessa barn som 

befinner sig i skuggan av våldet. 

 

Av hänsyn till uppsatsens omfattning har jag trots de otaliga aktörer kvinnan kan tänkas 

komma i kontakt med under ett uppbrott, valt att inrikta mig framför allt på två av dem, 

nämligen socialtjänst och polis. De övriga aktörerna finns presenterade i den av Kvinnojouren 

så kallade ”blomman” (se appendix).  

 

Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre huvudkapitel där empiri varvats med teori. Det första; Mäns våld 

mot kvinnor, innehåller tre fallbeskrivningar berättade av mina informanter. I samma kapitel 

ryms också våldets plats som en del av kultur och struktur och en beskrivning av de 

normaliserings- och uppbrottsprocesser kvinnan går igenom. Beskrivningen av dessa är 

teoretiskt baserad, men kommenterad av mina informanter. I det andra kapitlet; Aktörer och 

deras ansvar, står socialtjänst och polis i fokus, och en beskrivning av deras ansvar tas upp. 

Det sista huvudkapitlet; Attityder, bemötande och engagemang, innehåller mina informanters 

synpunkter på detta och en diskussion kring emotioner och känslostyrning i arbetet, samt hur 

myter påverkar och blir tydliga i samhället. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande 

diskussion. 
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Mäns våld mot kvinnor 

Eva 

Eva är 43 år och har varit gift med Per i 21 år. Tillsammans har de två barn varav en 14-årig 

dotter bor hemma. Under i stort sett hela äktenskapet har Per varit kontrollerande mot Eva och 

han har hotat om våld när Eva inte har följt hans önskningar. För tre år sedan trappades våldet 

upp och Eva lämnade hus och hem i en vecka. Hon kontaktade socialtjänsten och 

polisanmälde Per för misshandel och träffade samtidigt en kurator. Hon flyttade efteråt hem 

igen eftersom Per lovade bot och bättring. Vid semestertid hade familjen bokat en resa och 

Eva följde med på den. Inför nästa semester, året efter, kontaktade Eva Kvinnojouren. Då 

hade Per återigen misshandlat henne. Även denna gången följde Eva med på semestern för att 

hon inte ville förstöra den för dottern. Så tänkte Eva.  

I januari 2009 kontaktade Eva Kvinnojouren igen och hon hade då gjort ytterligare en 

polisanmälan angående hot och trakasserier. Eva berättar för jouren hur Per filmade henne när 

han våldtog henne och sedan visade filmen på datorn. Under tiden tvingade han henne att sitta 

i hans knä för att se på inspelningen. Eva berättade inte om filmen för polisen eftersom hon 

skämdes och kände obehag av tanken på att polisen kanske behövde se filmen som bevis. Eva 

hade inte klart för sig att det handlade om ett övergrepp då Per flera gånger tidigare tvingat 

sig på Eva sexuellt.  

Eva lämnade hemmet för gott och sökte lägenhet. Hon ansökte också om besöksförbud då Per 

dagligen trakasserade henne med telefonsamtal och sms. Han kränkte henne ytterligare och 

uttalade hot flera gånger om dagen. Eva fick en lägenhet som hon möblerade spartanskt och 

Per nekade henne att hämta kläder och saker i villan. Flera gånger begärde Eva handräckning 

av polisen men blev nekad detta. Dottern som bor hemma hos Per visade tydliga tecken på att 

hon inte mådde bra och skolan kontaktade socialtjänsten som gjorde hembesök och ordnade 

skolkurator till dottern. Eva polisanmälde ytterligare en gång, alltså för fjärde gången och 

överlämnade samtidigt utskrivna sms till polisen och begärde ytterligare en gång 

besöksförbud.   

Samtliga polisanmälningar lades ner och något besöksförbud beviljades inte. Eva gick in i en 

djup depression med självmordstankar och självskadebeteende och var tvungen att läggas in 

för vård. Idag är hon fortfarande djupt deprimerad och orkar ingenting. Dagligen gör 

vårdpersonal hembesök hos henne och Per har fortfarande inte släppt greppet om henne. Han 

ringer och skickar sms och hoten fortsätter.  
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Irina 

Irina kommer från ett land i forna Sovjetunionen. Hon är 32 år, har en sexårig son och är 

akademiskt utbildad. 2007 gifte hon sig med Arne som kommer från Sverige. De fick kontakt 

med varandra via Internet och Arne hälsade på Irina flera gånger innan de gifte sig i hennes 

hemland. Irina sa upp sin tjänst och bröt därmed kontakten med sin arbetsgivare. Framtiden 

beträffande arbete inom sitt yrkesområde i hemlandet ser därför mörk ut. I slutet av september 

2007 flyttade Irina med Arne till Sverige. Efter några månader i Sverige började Arne 

kontrollera och psykiskt misshandla Irina och hennes son och efter ett tag började han också 

misshandla henne fysiskt. Han ville ha en sexslav och hushållerska. Misshandeln tilltog allt 

mer och sonen blev sängvätare.  

Efter knappt ett år fick Irina nog. I juni 2008 när Arne hade misshandlat och våldtagit henne, 

polisanmälde Irina honom med hjälp av en granne. Brottsrubriceringen blev grov 

kvinnofridskränkning. Irina var så rädd för Arne att hon och sonen flyttade till Kvinnojourens 

lägenhet för skyddat boende. När Arne insåg att hon inte skulle komma tillbaka föreslog han 

via sms att Irina skulle ställa upp på regelbundet sex med honom och komma hem till honom 

och städa. Om hon gjorde det, skulle han inte ta ut skilsmässa eller anmäla till 

Migrationsverket att de inte bodde ihop längre.   

Irina skaffade eget boende och fick stöd av socialtjänsten. Arne fortsätta att trakassera Irina 

och hon polisanmälde honom igen. Denna gång blev brottsrubriceringen sexuellt ofredande. 

Senare blev Irina kallad till kompletterande polisförhör eftersom den första anmälan även 

omfattade våldtäkt. Hon meddelade själv Migrationsverket hur det förhöll sig med 

äktenskapet med Arne. Han ansökte om skilsmässa. Trots att den första polisanmälan alltså 

gjordes i juni 2008, hade i december 2009 ännu inte någon rättegång kommit till stånd. Enligt 

polisen är Arne anmäld för ytterligare brott mot andra personer. Dessa ska läggas till Irinas 

anmälan.  

 Irina och sonen lever idag i ständigt vakuum och vet ingenting om framtiden. Att återvända 

till sitt hemland upplever Irina som helt omöjligt. Hon riskerar att bli socialt utesluten 

eftersom hon gift sig och kommer tillbaka efter ett misslyckat äktenskap. Hon säger att det 

som återstår för henne och sonen är gatan och fattigdom. Under tiden gör Arne allt han kan 

för att förstöra Irinas liv. Han anmäler till Radiotjänst att hon har en TV, vilket hon inte har, 

notan för henne slutar på flera tusen kronor. Han anmäler henne också för stöld av pengar, 

dock utan framgång. Ibland skickar Arne kärleksfulla, ibland hotfulla sms och Irina får aldrig 



10 
 

någon ro. Ett utvisningshot hänger över henne och sonen, hon väntar på kallelse från 

Migrationsverket. Det har kommit till Kvinnojourens kännedom att Arne fortsätter söka 

kontakt med kvinnor från andra länder för äktenskap. En tidigare flickvän till Arne blev också 

misshandlad och fick bo i Kvinnojourens skyddade lägenhet under en tid.  

Linda 

30-åriga Linda har tre barn som är tre, åtta respektive tio år gamla. Hon vill bli polis eftersom 

hon anser sig ha mycket att tillföra efter otaliga kontakter med polisen. I tio år har hon varit 

gift med Johan som utsatte Linda för kränkningar och fysisk misshandel. Han var mycket 

kontrollerande och svartsjuk och Lindas liv var starkt beskuret. Efter flera 

misshandelstillfällen, även i barnens åsyn, polisanmälde Linda sin make. Han blev dömd till 

samhällstjänst motsvarande fyra månaders fängelse. Linda och barnen flyttade från Johan och 

de kom överens om regler för umgänge med barnen, vilka Johan struntade i. Vid ett tillfälle 

försvann Johan med de två äldsta barnen i tre veckor utan att höra av sig till Linda.   

Linda kom till Kvinnojouren via socialtjänsten från en annan kommun. Hon och barnen 

behövde skyddat boende och hon beslutade sig sedan för att bosätta sig i kommunen där hon 

bott i Kvinnojourens lägenhet. Eftersom Johan försatt henne i problem med 

betalningsanmärkningar och skulder hade hon svårt att få en bostad. Under tiden hon 

kämpade för att skaffa en egen lägenhet bodde hon och barnen i Kvinnojourens jourlägenhet. 

Till slut fick Linda napp hos en privat hyresvärd, men miljön var inte lämplig för barnen och 

lägenheten låg långt från deras nya skola. När Linda ansökte om skilsmässa vågade hon inte 

ansöka om enskild vårdnad eftersom var rädd för att Johan skulle bli aggressiv och återigen 

misshandla henne. Hon ansökte inte heller om besöksförbud eftersom hon var rädd för Johan 

och inte trodde att han skulle bry sig om det. Hon var ständigt rädd för att Johan skulle ta reda 

på var hon bodde, vilket han också gjorde.  

Linda står i kö för att få hjälp med barnen som lider av psykisk ohälsa. Hon vet inte när 

barnen kan få hjälp med det, eftersom väntetiden är mycket lång. Hon behöver samhällets 

stöd för att barnen ska få hjälp.   

 

Våldets plats 

För att förstå mäns våld mot kvinnor krävs inte bara en tolkning av våldet som sådant eller av 

var och en av de parrelationer som finns omkring oss. Förståelsen måste också omfatta 

insikter om våldets plats i de kulturellt givna reglerna för manlighet och kvinnlighet och för 
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relationer mellan kvinnor och män. Dessa regler är ofta omedvetna och på så sätt också 

grundläggande för vår identitet (Eliasson 2003:34ff). Vi är medvetna om att varje människa 

har sin egen historia i bagaget, med olika upplevelser och tankar, denna historia berättar också 

någonting om temperament och övrig personlighet och blir på så sätt också unik för varje 

människa. Vi nöjer oss ofta med detta som förklaring till olika människors agerande, men 

varje människa finns också med i större sociala strukturer som reglerar kvinnans respektive 

mannens agerande i olika sammanhang.  

 

Utåt sett agerar vi ofta enligt reglerna för våra grupptillhörigheter, vår klass och vår etnicitet, 

men också för vår könskategori. Detta beror på hur vi själva uppfattar dessa regler och vilken 

typ av uppförande som krävs av olika situationer. Lyckas vi förmedla detta väl visar vår 

omgivning det genom uppmuntran, misslyckas vi genom att avvika för mycket från reglerna 

för situation eller grupptillhörighet visar människorna runt omkring oss det genom ogillande 

verksamhet. Individen tillhör alltså också en kultursfär med gemensamma traditioner, 

sedvänjor, värderingar, normer och tankemönster. Dessa har betydelse för vad som betraktas 

som kvinnligt och manligt och de värderas i förhållande till varandra (Eliasson 2003:35). Vi 

faller tillbaka till dessa oskrivna regler för att förklara och motivera olika situationer.  

 

För att ytterligare beskriva det kan man säga att många komponenter av individens inre och 

yttre existens är någonting vi delar med andra, och det sker i ett samspel med tysta 

överenskommelser som vi sällan funderar över. De beteenden och värderingar som de bottnar 

i kommer från historiskt givna mönster som är seglivade och svåra att förändra. De strukturer 

som i det tysta reglerar hur kön ska uttryckas är både materiella, med arbetsmarknaden som 

ett främsta exempel, och de mentala föreställningar, symboler, ideologier och värderingar som 

vi i regel inte uppfattar. 

 

Mäns våld mot kvinnor förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och 

yrkesgrupper. Det våld man talar om handlar inte bara om fysisk misshandel där slag och 

sparkar hör till vanligheten. Det kan röra sig om psykisk misshandel där mannen har stark 

kontroll över kvinnan, där han nedvärderar, hotar och kränker henne. Även våldtäkt, incest, 

prostitution och pornografi har att göra med den maktobalans mellan könen som råder i 

samhället (URL2). 
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Normaliseringsprocessen 

För den kvinna som utsätts för olika typer av manligt våld, är kränkningar och förnedring ofta 

början på en lång och nedbrytande process. I vissa fall kommer våldet när relationen är 

relativt ny, i andra fall väntar det på sig i flera år. Det vanliga är dock att det kommer in 

åtminstone inom fem år efter att paret har träffats. Det är inte heller ovanligt att debuten sker i 

samband med att kvinnan blir gravid (Eliasson 2003:27). 

 

Normalisering är ett begrepp som har fått stor spridning och anses idag var ett nyckelbegrepp 

för att förstå varför kvinnor som blir misshandlade av sina män inte går vid första slaget. Det 

sker en gradvis gränsförskjutning i relationen och betydelsen av våldet omtolkas och 

legitimeras därmed (Holmberg & Enander 2005:27). Det innebär inte i sig att kvinnan anser 

att misshandeln är ”normal”, vilket har en annan betydelse än normalisering. Istället kan man 

likna normaliseringen vid en nedbrytningsprocess för kvinnan och parallellt med detta 

utvecklas mannens våldsanvändning. Eva Lundgren är professor i sociologi och var den som 

myntade begreppet våldets normaliseringsprocess. Idag är begreppet 25 år gammalt och håller 

enligt Lundgren och många av Sveriges kvinnojourer än. Hon menar att våldet kan ses som en 

process, en aktiv och farlig sådan där männens våld kombineras med annan kontroll. Det som 

är till synes extremt börjar efter hand framstå som normalt och samtidigt som våldet 

normaliseras, blir mannens verklighet också kvinnans och våldet internaliseras (Lundgren 

2004:10). Mina informanter delar Lundgrens syn på våldets normalisering. När jag frågar Ann 

om det händer att kvinnor kommer efter första slaget förklarar hon det som Lundgrens 

begrepp beskriver. 

 

Dom allra flesta kommer efter 1-2 år.. och ibland mer [...] För det är ju 

det här med normaliseringsprocessen.. det är ju inte det första slaget 

som händer först, utan det är ju massa andra saker.. nedbrytning, 

ifrågasättande, kontrollen och allt det där.. Skulle det vara så att han 

lappar till dig första gången du är ute eller första gången ni träffas 

ensamma. Hallå... då går man säkert.. då är det ingen relation, då är 

det ju bara Bengan som är en idiot, varna alla tjejer för Bengan, han 

slåss ju bara..  

 

Den våldsamme mannen har kontroll över både tid och plats och är alltså inte känd för att 
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vara våldsam mot alla människor. I de fall då han säger sig bli upprörd av att bli tillrättavisad 

av kvinnan inför vänner blir han inte hotfull vid tillfället, utan väntar tills paret kommit hem 

och stängt dörren om sig. Första gången detta sker kommer det för kvinnan som en blixt från 

klar himmel. Kvinnan kan ha glömt hela förloppet varför sammanhanget är obegripligt och 

hon blir chockad och förstår inte vad som föranledde slag och sparkar, stryptag och 

fruktansvärda glåpord. Detta visar också tecken på hur de sociala strukturernas givna regler 

spelar in. Han kan dela en kollektiv syn på hur saker och ting ska vara och har full kontroll 

över vad som är lämpligt i en viss situation och vilka regler som styr. Plötsligt när paret är 

ensamma och han har möjlighet att utöva sin makt, då finns det inga sociala regler som styr 

hans agerande. 

 

Under den pågående normaliseringen använder den manliga parten våld samtidigt som 

kvinnan på något sätt måste hantera och förhålla sig till honom. Hennes strategier i en sådan 

situation är kopplade till en könsverklighet som handlar om de föreställningar mannen har 

och normerna för hur en kvinna och en man bör vara samt hur ett bra parförhållande bör se ut 

(Lundgren 2004:73). I många fall kan dessa könsnormer vara mycket moderna och baserade 

på jämställdhet, åtminstone när de kommer till de attityder mannen säger sig ha om kön. 

Dessa könsnormer förskjuts dock och går från att vara jämställdhetsorienterade till normer 

med tydlig över-/underordningsprofil, åtminstone i det privata rummet. Man kan alltså säga 

att normerna förändras. Inte alltid de normer han säger sig ha i ett kollektivt sammanhang, 

men de normer som tydliggörs genom hans handlande. För kvinnan får våldets normalisering 

dramatiska konsekvenser. Speciellt därför att hans verklighet blir hennes och visar på att 

mannen kan uppnå mycket genom våldet, enligt sin egen tolkning och upplevelse av det han 

gör. 

 

För mina informanter gör sig det normaliserade våldet ofta tydligt även när kvinnan har 

bestämt sig för att bryta upp. De menar att kvinnan ofta inte ser sig som en misshandlad 

kvinna, att hon inte alltid ser påtvingat sex som våldtäkt. Karin menar att det finns de kvinnor 

som inte säger ifrån när mannen utför sexuella handlingar efter en misshandel, därför att de 

gör vad som helst för att han ska bli lugn igen. I ett fall tvingades en kvinna sitta i knät på sin 

man och se på filmen som han spelat in när han våldtog henne (se fallbeskrivning Eva). Av 

skam lät hon bli att berätta för polisen och förstod inte att det handlade om övergrepp 

eftersom mannen flera gånger tidigare tvingat henne till sexuella handlingar. 

 



14 
 

När våldet blivit normaliserat har mannen ett mycket starkt grepp om kvinnan. Han har den 

totala makten och hon blir allt mer isolerad. Hur många år relationen fortsätter är förstås 

olika, men förr eller senare, i ett akut skede eller efter långa överväganden tar kvinnan oftast 

ett beslut som ska komma att förändra hela hennes liv. Hon lämnar mannen. Uppbrottet är allt 

annat än smärtfritt. Bara för att hon tagit ett beslut betyder inte det att hon dagen efteråt är fri. 

Det är inte ovanligt att uppbrottsprocessen pågår mellan fem till tio år. I nästa kapitel ska jag 

beskriva uppbrottsprocessen efter en modell som beskriver aktiviteterna i kvinnans inre under 

mycket lång tid. 

 

Uppbrottsprocessen 

Hur lång tid det tar för en kvinna att bryta upp från ett förhållande där hon utsatts för våld 

varierar. Enligt Viveca Enander och Carin Holmberg, som tack vare sina informanter -

kvinnor utsatta för mäns våld - kunnat skriva boken Varför går hon? (2005) finns det dock tre 

processer som är utmärkande när en kvinna lämnar den man som slår henne. I samtliga tre 

processer finns den känslomässiga bindning som knyter kvinnan till mannen och är 

nödvändig att bryta, presenterad. 

Dessa tre processer handlar om att bryta upp, att bli fri och att förstå. Den första av dem, att 

bryta upp, berör det fysiska uppbrottet, där kvinnan en dag lämnar mannen. Att bli fri är den 

process där kvinnan blir emotionellt fri från mannen och bryter de starka band hon har till den 

man hon levt tillsammans med. Den tredje processen att förstå innebär att kvinnan definierar 

det hon levt i som en misshandelsrelation och sig själv som en misshandlad kvinna 

(Holmberg & Enander 2005:112). Karin menar att myterna om vilka kvinnor som råkar ut för 

mäns våld, ofta gör det svårt för kvinnan att se sig som misshandlad. 

 

Dom här kvinnorna kan omfattas av myten att misshandlade kvinnor, 

det är dom där, dom där borta någonstans.. dom som drogar, dom som 

prostituerar sig, dom som lever nåt slags liv tillsammans med 

alkoholiserade män... Det finns också nån slags tanke om att det är 

psykiskt sjuka och att det är invandrare om vi ska ta hela skalan där.. 

Och dom tittar ju på sig själva och tänker ”men jag är ju inte sån”... 

 

Hon menar att kvinnor som exempelvis är mitt uppe i karriären därför inte kan definiera sig 

som misshandlade och att de behöver få förklarat för sig att mäns våld mot kvinnor 
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förekommer i alla grupper. Insikten om att hon är misshandlad menar Karin kan bli en 

parallell resa tillsammans med Kvinnojouren, där hon tar sig igenom processen och förstår att 

det hon gått igenom är misshandel. 

 

Jag anser att det förutom de tre processer som beskrivits ovan finns ytterligare en process som 

är pågående under dessa tre emotionella processer. Jag kallar den i detta sammanhang för 

praktiskt arbete och den löper parallellt med de processer som innebär fysiskt uppbrott, 

emotionell frihet och förståelse. Den innefattar det praktiska arbete som kvinnan i regel måste 

genomföra under uppbrottsprocessen. Detta arbete kräver i sig också psykisk kraft och är på 

så sätt sammanlänkad med det emotionella arbetet. När kvinnan står inför ett uppbrott har hon 

ofta många praktiska saker att lösa. Hon måste bland annat ordna en ny bostad, hon kanske 

behöver ekonomiskt bistånd och i vissa fall behöver arbete och skola kontaktas eller rent av 

bytas (se appendix). 

 

Att bryta upp 

Genom intervjuer med kvinnor har författarna kunnat se specifika orsaker till det fysiska 

uppbrottet. Vändpunkten kommer ofta när kvinnan upplever att det handlar om liv eller död 

eller när någon annan far illa och hon känner att den absoluta botten är nådd. Detta kan ske på 

det fysiska eller psykiska planet eller på båda två. Hur svår upplevelsen av att nå botten än må 

vara, när krafterna helt tar slut, så är det ofta där det vänder, när kvinnan inte längre ser någon 

utväg.  

 

Enligt författarna är det ofta känslan av att det handlar om liv eller död som utlöser 

uppbrottet. Mina informanter menar dock att det är sällan en kvinna kommer till jouren och 

behöver mycket akut hjälp, där hon lämnat mannen i ett mycket kritiskt läge, med eventuella 

barn och utan packning. Det kan ofta vara en riktad känsla av liv eller död, men där 

uppbrottet ofta sker under mer kontrollerade former. Vid några tillfällen har mina informanter 

fått åka iväg för att hämta upp en kvinna som snabbt tvingats lämna mannen därför att hotet 

varit för påtagligt eller när hon inser att barnen far illa. Men vanligtvis kommer kvinnan till 

jouren för samtal när hon bestämt sig för att lämna mannen. Känslan av att det handlar om liv 

eller död för henne kan däremot vara påtagbar. 

 

Att bli fri 

Det fysiska uppbrottet betyder inte att kvinnan emotionellt sett lämnar honom. Istället 
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kommer den andra processen in – att bli fri. Denna process kan pågå i många år. Samtidigt 

som den förstås är individuell, går det att skönja vissa gemensamma drag och processen i sig 

ser ut att innehålla fyra faser, namngivna efter de känslor som dominerar varje stadium. Får 

kvinnan frågan ”Vad känner du för honom idag?”, kan hennes svar ge en viss vägledning trots 

att frågan i sig kan te sig enkel. Jag älskar honom, jag hatar honom, jag tycker synd om 

honom och jag känner ingenting, är de faser som på olika sätt beskriver processen då kvinnan 

ska bli emotionellt fri från mannen. Den första fasen präglas av förälskelse och kärlek och 

kvinnan kan känna mycket stark kärlek till mannen trots att han gör henne illa. Här kan man 

alltså tala om klyschan ”kärleken är blind” och faktiskt finna den riktigt betydande. Holmberg 

och Enander menar att de hos sina informanter kunde konstatera att det fanns så kallade 

varningssignaler i detta skede, men dessa tycks kvinnan förtränga eller ignorera under 

inflytande av förälskelsen (Holmberg & Enander 2005:139). 

 

När jag frågar mina informanter vad man inte får säga till en kvinna som uppsökt jouren är de 

båda eniga. De menar att trots de starka känslor som kan uppstå när de hör kvinnans 

berättelse, får de aldrig någonsin uttrycka dem i rummet. Hur kvinnan själv än må uttrycka 

sig och känner för mannen menar Karin att hon som lyssnare inte får hålla med. Börjar en 

främmande människa smutskasta hennes man, som hon upplevt stora kärleken och passionen 

med, så trampar man på någonting som står väldigt nära, menar hon. Detta kan i sin tur leda 

till att förtroendet för Kvinnojouren och dess stöd försvinner och att kvinnan upplever obehag 

och aldrig mer kommer tillbaka. 

 

Arlie Russell Hochschild (1979) beskriver hur känslorna styrs av oskrivna regler som är 

kulturellt betingade och förklarar vilka känslor som är rätt i olika situationer. Man kan också, 

menar hon, göra skillnad på de känslor man visar utåt och det man verkligen känner. När 

mina informanter beskriver hur de måste hålla inne med sina egna känslor, kan vi se dessa 

inlärda regler, som samtidigt kommer sig av den kunskap mina informanter tagit till sig i och 

med sin profession. Samtidigt förklarar Karin att hon förstås aldrig sitter helt känslokall under 

ett stödsamtal utan menar att det är viktigt att hålla en god balans, som hon menar också 

kommer sig av kunskap. Återigen går det att tyda Hochschilds syn på regler för känslouttryck 

som något strukturellt, där vi genom inlärning förstått vidden av anpassning till situationen 

(Hochschild 1979:564). Genom de känslor som kan uppstå om allt för starka känslor uttrycks 

i mötet med kvinnan kan man alltså se att det traumatiska bandet blir starkare under denna fas 

istället för att brytas. 
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I nästa fas är hatet den dominerande känslan. För utomstående kan det uppfattas som att 

kvinnan på grund av sina starka hatkänslor är på väg att frigöra sig från mannen. I själva 

verket kan det vara tvärtom. Eftersom hat är riktat mot någon kräver det också en mottagare, 

vilket i sin tur innebär att mannen på något sätt måste finnas kvar som mottagare. Alltså kan 

hatet utifrån sett ge en illusion av att kvinnan är på väg att lämna mannen trots att hon i detta 

läge behöver honom som mottagare. Man kan dock ifrågasätta hatet som en egen fas och 

fundera på om det kan återkomma i flera faser under frigörelseprocessen. Samtidigt kan hatet 

tolkas som ett utslag av den kluvna verklighetsupplevelsen eftersom kvinnan verkar kunna 

växla mellan hat och kärlek (Holmberg & Enander 2005:141). Att kvinnan växlar mellan hat 

och kärlek visar tydligt ambivalensen. Hatet dyker upp direkt efter kärleksfasen, varför 

kvinnan också är nära kärleken och lätt kan glida tillbaka in i kärleken igen. Detta är 

ytterligare en orsak till att känslan av hat inte är ett tydligt tecken på att kvinnan är på väg att 

frigöra sig från mannen. 

 

Den tredje emotionella fasen som tas upp i Enander och Holmbergs modell är att kvinnan 

tycker synd om mannen och den domineras av medlidande. Fasen i sig är ofta den mest 

omfattande och sträcker sig inte sällan över lång tid. För många kvinnor är denna känsla den 

största anledningen till att de stannar kvar i relationen. Ändå är det ofta samma känsla som är 

dominerande vid tiden för uppbrottet och även under en period efteråt, ibland flera år. 

Kvinnan lider under denna fas ofta av skuldkänslor vilket beskriver hur plågsamt uppbrottet 

är. På så sätt kan också mannens makt över kvinnan bibehållas trots att de inte längre lever 

tillsammans.  

 

Med utgångspunkt i denna modell där kvinnan genomgår frigörelseprocessen återstår nu den 

fjärde och för modellen sista fasen som kommit att domineras av att kvinnan inte längre 

känner någonting för mannen. Ibland kan denna känsla finnas kvar i flera år efter att det 

fysiska uppbrottet skett och är ett tecken på att mannens inre makt över henne har brutits. 

 

Att förstå 

Den tredje processen som kvinnan går igenom under uppbrottet handlar om förståelse, där jag 

tidigare beskrivit vikten av att kvinnan definierar sig som misshandlad. Samhällets idéer om 

hur en misshandlad kvinna ”ser ut”, hur våldet ser ut och vad som utlöser det är alltså en av 

orsakerna till att kvinnan inte ser att hon lever i en misshandelsrelation. Det kan handla om att 
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hon inte upplever att hon ”kvalificerar sig” som misshandlad, eftersom misshandeln inte varit 

”tillräckligt” grov. En annan kan vara att hon inte tror att psykiskt våld tillhör kategorin 

misshandel och också beskriver en maktobalans. Definierar hon inte det psykiska våldet som 

misshandel kan det få konsekvenser för vilka strategier hon väljer när det gäller att möta 

mannen och hans beteende. Även om hon har brutit sig loss fysiskt kan oförståelsen bidra till 

att hon talar med honom för att han ska bli lugn, inte polisanmäler de trakasserier som hon är 

van vid och håller med honom istället för att konfrontera honom verbalt (Holmberg & 

Enander 2005:174). Denna process, att inse och förstå är många gånger mycket omskakande. 

 

Enligt Holmberg och Enander kan denna process vara mer plågsam än att leva i den 

våldsamma relationen. De menar att kvinnan tycks använda sig av psykiska 

bortträngningsmekanismer/försvar för att de ska kunna leva kvar i relationen och att dessa 

mekanismer lättar under denna process varpå smärtan frigörs (Holmberg & Enander 

2005:172). När hon väl gått igenom processen får hon ett större mentalt och praktiskt 

handlingsutrymme eftersom hon genom att förstå kan lägga ifrån sig en del av den tunga 

skuldbörda som hon tidigare burit på. Därför är det, enligt Enander och Holmberg, mycket 

viktigt att gå igenom processen.  

 

Praktiskt arbete 

Som jag tidigare förklarat anser jag att uppbrottsprocessen inte bara rör dessa emotionella 

bitar. Den innehåller också en parallell process som rör det praktiska arbetet. När kvinnan 

bestämt sig för att lämna det våldsamma förhållandet finns det som regel många praktiska 

frågor som kvinnan måste ta tag i för att kunna flytta ifrån mannen. Genom de 

genomträngande emotionerna blir dessa också mycket svåra att hantera och ofta har 

Kvinnojouren en mycket viktig roll när det kommer till dessa. De kan genom sitt stöd finnas 

närvarande när kvinnan ska ta kontakt med olika myndigheter och i vissa fall, när kvinnan 

inte själv har kraften, hjälper Kvinnojouren henne att ringa samtal och ordna en del praktiska 

saker. Det kan handla om bland annat kontakter med polis, socialtjänst, advokat och 

hyresbolag och de aktörer som blandas in är ofta fler än vad kvinnan förstår i ett första skede. 

Kvinnojouren använder sig av en ”blomma” där alla möjliga kontakter vid ett uppbrott finns 

presenterade (se appendix), den visas aldrig för kvinnan och mina informanter menar att det 

skulle få kvinnan att vända tillbaka om hon förstod vidden av det arbete som ligger framför 

henne.  
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Under mina observationer på Kvinnojouren har jag fått en relativt god insikt vad gäller detta 

ofta komplicerade arbete. Inte sällan har mina informanter tydligt visat frustration sinsemellan 

efter kontakt med olika aktörer. Det har visat sig att det praktiska arbetet ofta innebär två steg 

fram och ett tillbaka. Samspelet mellan de olika aktörerna är också av stor vikt, eftersom 

arbetsuppgifter ibland går mellan flera olika bord hos en och samma eller flera olika 

myndigheter. I nästa kapitel har jag för avsikt att lägga fram några av de vanligaste aktörernas 

ansvar och peka på hur det påverkar de processer jag nu beskrivit. 

 

Aktörer och deras ansvar 

De aktörer som kvinnan kommer i kontakt med under en uppbrottsprocess är ofta många. 

Vilka kvinnans förutsättningar är spelar också in när det kommer till vilka kontakter hon 

behöver ta. Jag har tidigare beskrivit att dessa kan handla om socialtjänst, polis och sjukvård, 

men det kan också röra sig om kontakter så som förskola, försäkringsbolag och 

skattemyndigheten. För att ha kontroll över dessa använder sig mina informanter av 

”blomman” och kan genom den se vad som gjorts och vad som är kvar. Jag kommer 

koncentrera mig på två av de vanligaste kontakter kvinnan, ofta tillsammans med 

Kvinnojouren, måste ta. 

 

Socialtjänstens ansvar 

Socialtjänsten är en av de aktörer som ofta möter kvinnor utsatta för våld. Kvinnan kommer 

ofta i kontakt med socialtjänsten under uppbrottsprocessen, vilket jag valt att koncentrera mig 

på. Mötet med den utsatta kvinnan kan förstås ske mycket tidigare än så. Hon kan söka stöd 

för andra saker så som ekonomi eller problem med barnen och är kanske i detta läge mycket 

mån om att dölja sin utsatthet. Detta gör det om möjligt ännu viktigare att socialtjänsten har 

förmågan att kunna upptäcka och definiera våldet (Wallberg 2003:97). 

 

I socialtjänstlagens första kapitel, under den första paragrafen, står socialtjänstens mål 

formulerat. Det beskriver bland annat att man ska främja människornas ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och frigöra och utveckla enskildas och gruppers 

egna resurser (Socialtjänstlagen En vägledning 1998:7), vilket väl beskriver vad 

socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor bör innehålla. Karin upplever emellertid att 

det inte alltid ser ut som det är sagt och menar att det är personbundet. Efter att ha arbetat i 

samverkansgrupper anser hon att många är eldsjälar samtidigt som det finns dom som inte vet 
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någonting och som inte heller bryr sig. “Många tycker att det är obehagligt. Alltså man får 

göra en resa här också i den här kunskapen”, säger hon och menar att obehaget gör att man 

hellre motar bort informationen. 

 

I grunden tror jag att det är kunskap.. du har ett jobb, du jobbar där varje 

dag ... du får lön för ditt jobb och ditt arbetsområde är så här och ditt 

uppdrag är det här och baserar sig på lagstiftning.. Det är grunden till det 

hela. Sen kan man som socialsekreterare eller myndighetsperson över huvud 

taget vara mer eller mindre intresserad av frågan och det kan ha en 

betydelse.. och du kan vara mer eller mindre rädd för att ta i den här frågan 

för att det kan vara obehagligt. Sen får vi tänka att det finns många 

socialsekreterare som själva är utsatta för mäns våld.... 

 

När det gäller socialtjänsten och dess ansvar har dock vissa problem uppmärksammats. 

Problematiken ligger i att socialtjänsten specialiserat och inriktat sig mot särskilda 

målgrupper, vilket gör att det finns de hjälpsökande som inte tycker sig passa in i någon av 

dessa grupper. Specialiseringen medför att helhetssynen på klienternas situation försvåras 

samtidigt som det finns risk för att det saknas en öppenhet att se saker som inte redan 

definierats (Wallberg 2003:100). För den kvinna som uppsöker socialtjänsten på grund av att 

hon är våldsutsatt kan det ibland vara svårt att hitta rätt. Har kvinnan barn kan hon hänvisas 

till barn- och familjegruppen, om inte kanske hon hänvisas till vuxengruppen, vilken är mest 

inriktad mot missbrukare. Risken är att barnen och kvinnan utsätts för ännu större svårigheter 

än tidigare om våldet enbart tolkas som en konsekvens av andra bakomliggande problem i 

familjen, och inte som en orsak i sig som genast måste åtgärdas. 

 

Samtidigt är kunskapen om mäns våld mot kvinnor av stor vikt, där arbetet ska vara av god 

kvalité och utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Otillräckliga 

kunskaper om mäns våld mot kvinnor leder till att problemets vidd inte syns och att man inte 

heller ser sammanhanget (Wallberg 2003:101). Studier visar att okunskap om det trauma som 

orsakas av våldet är ett av de största skälen till att socialsekreterare inte agerar på ett adekvat 

sätt. En finsk studie som tas upp i boken Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar (Heimer & 

Posse (red.) 2003:101) visar att socialarbetare beskrev kvinnorna som depressiva, passiva och 

ovilliga att tala om våldet eller göra något för att få slut på det. Bristen på kunskap visas här 

tydligt, eftersom ovilligheten att tala om det är konsekvenser av det våld som kvinnan utsatts 
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för. Istället tolkades det som att kvinnan inte ville ha hjälp till förändring. Därför lades 

ansvaret för att få slut på våldet på kvinnan själv, som egentligen var i stort behov av stöd och 

hjälp för att över huvud taget ha en möjlighet att komma ur situationen. En svensk 

intervjustudie som tas upp i samma bok beskriver ett liknande fenomen, där kvinnorna känt 

sig osynliga i sin misshandelssituation och där signalerna inte uppmärksammades i kontakter 

med de olika myndigheterna. Tjänstemännen fokuserade på hjälpinsatser som var 

individinriktade och de använde sig av psykologiska förklaringar till varför kvinnan blivit 

misshandlad.  

 

Under olika samtal med mina informanter har vi talat om just sådana fall. De har själva varit 

inblandade i flera kontakter där historien fått hjärtskärande slut. När jag frågar Karin om ett 

specifikt fall med dödlig utgång kommer historien än en gång upp till ytan och hon menar att 

socialtjänsten den gången borde varit mer uppmärksamma “hon bad om hjälp av socialen 

flera gången och så blev det såhär...” säger hon.  

 

Under arbetet med denna uppsats har jag fått tydligt klart för mig att om man inte vet hur man 

ska handskas med det som den våldsutsatta kvinnan berättar kan man känna sig rädd och 

osäker. Det handlar om okunskap samtidigt som de starka känslor en sådan här berättelse 

väcker, innebär att personen oavsett sin profession inte vet hur hon ska reagera. Detta leder på 

så sätt också till att de inre känslorna tar över och blir någonting annat än vad professionen 

säger. Det hela kan i sin tur leda till att ansvarstagandet för våldsoffren begränsas, när 

människor som arbetar inom olika typer av vårdyrken utvecklar överlevnadsstrategier – 

distansering och bagatellisering, reduktion av problemets komplexitet – och väljer 

förklaringsmodeller som reducerar det egna ansvaret (Thielst 1980:169). 

 

Polisens roll 

Samhällets sätt att agera på våld och hot mot kvinnor har i Sverige och i de flesta andra 

västländer förändrats väsentligt på 1900-talet. Tidigare var misshandel på enskilt område ett 

brott som krävde uttrycklig angivelse från offrets sida om det skulle leda till åtal. Idag är det 

ett allmänt åtalsbrott där polisen förväntas ha ett aktivt förhållningssätt initialt och under 

utredningen av brottet. Även åklagarna är satta att agera mer handlingskraftigt än tidigare 

(Nylén 2003:153ff). Förr ansågs detta våld som en inre angelägenhet som familjen ensam var 

satt att reda ut. Svensk lagstiftning ansåg att försoning som regel var lyckligare än att 
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samhället lade sig i interna familjefrågor. Rättslig inblandning utan uttrycklig begäran 

avvisades och på så sätt föll också en tung börda på offret. Eftersom ungefär 95 procent av det 

våld som förekommer i en familj utövas av en man mot en kvinna, blev synsättet och 

lagstiftningen ytterligare ett sätt att befästa obalansen mellan könen till mannens fördel. 

Polisen höll sig ofta till att försöka medla mellan de båda parterna, men medlingen blev ofta 

en hård och negativ läxa för kvinnan. 

 

I polisens arbete med att ingripa och utreda sådana här brott, har det skett förändringar. Det är 

idag nödvändigt för polisen att förstå hur kvinnor som lever i ett misshandelsförhållande 

påverkas. Det är för henne en process som starkt går att likna vid de överlevnadsstrategier 

från andra områden där människor utsätts för systematiskt våld eller livshot som exempelvis 

katastrofer, krig och gisslansituationer. 

 

“Kraven på ett mer aktivt förhållningssätt från samhällets sida vid ingripanden mot våld mot 

kvinnor och att ärendena inte utsätts för förtida avskrivning måste tillgodoses med beaktande 

av rättmätiga krav på objektivitet i rättsförfarandet” (Nylén 2003:161). Så uttrycker Lars 

Nylén, en av författarna i boken Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar (2003) polisens 

ansvar och menar att detta i sin tur innebär en balansgång mellan olika krav. Ett aktivt arbete 

för att utreda omständigheterna som leder till en brottslig handling kräver i sin tur insikt om 

den psykologiska dynamiken, där polisen på ett sakligt vis ifrågasätter vad som egentligen 

hänt. Detta måste ske utan förutfattad eller schablonmässig inställning åt något håll där det 

samtidigt pågår ett aktivt arbete för att få tag på bevis (Nylén 2003:161). 

 

Kunskapen kring mäns våld mot kvinnor är mycket viktig för polisen av flera olika skäl. Ett 

av skälen är att de måste förstå de känslor kvinnan har inför det faktum att hon är 

misshandlad och dessutom av sin partner. Kvinnan måste finna kraften att berätta om sina 

upplevelser och hon måste orka presentera de omständigheter som är intima så utförligt som 

hon bara kan. Kvinnans normaliserings- och uppbrottsprocess kan också bidra till svårigheter 

för polisen. Exempelvis genom att kvinnan inte ser sig som den ”typiskt” misshandlade 

kvinnan, att hon själv försöker ge psykologiska förklaringar och att hon befinner sig i 

emotionella processer som påverkar hennes bild av det som hänt. Detta kräver att utredarna 

har förståelse för det hon utsatts för och det som händer när hon ska berätta. Precis som när 

det gäller socialtjänsten anser mina informanter att det finns olika typer av poliser; de som vill 

lära sig och de som inte finner det intressant. Karin och Ann som ofta är ute och föreläser och 
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deltar i utbildningar, har däremot aldrig föreläst hos polisen trots att de flera gånger försökt få 

till föreläsningar. Ann menar att de alltid stött på motstånd och om det inte gäller arbetstider, 

så finns det andra orsaker till att det inte passar. Hon funderar på om de kanske tänker att “två 

tanter från Kvinnojouren inte ska tro att de kan lära polisen någonting”. 

 

Polisens arbete i en utredning av det här slaget är ofta omfattande och det kan ta lång tid från 

brottsanmälan tills förundersökningen är färdig. Kvinnofridskränkningar kan ta sig många 

uttryck och klassas som olika brott under olika straffbestämmelser så som brott mot liv och 

hälsa, exempelvis försök till mord eller misshandel. Det kan också klassas som brott mot 

frihet och frid där brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning utgör ett viktigt 

specialstadgande, eller som ett sexualbrott, men även andra typer av brott kan vara aktuella. 

Dessa kvinnofridskränkningar är ofta mycket komplicerade precis som beskrivits ovan och 

utan den kompetens som krävs hos personalen är risken stor att utredningar läggs ner 

eftersom man inte anser sig komma längre. Enligt mina informanter är det inte ovanligt 

förekommande. Under min tid hos dem har frustrationen ofta varit tydlig och för både Karin 

och Ann innebär nerlagda fall en slags maktlöshet där de själva försöker gå olika vägar för att 

hitta lösningar. Trots att hon aldrig kan bevisa något funderar Karin på hur engagemanget sett 

ut hos polisen när det i slutändan inte leder till åtal, trots att kvinnans utsatthet gjort sig 

mycket tydlig. Hon anser att det är viktigt att polisen står beredda med en bra utbildning i de 

här fallen, men känner sig osäker på om så alltid är fallet. 

 

Hur de olika aktörerna använder sig av sin kunskap visar sig också tydligt i det bemötande 

kvinnan får. Attityder och engagemang är bara några av de saker som påverkar kvinnans 

upplevelse av ett uppbrott. Under nästa rubrik ska jag beskriva mina informanters syn på 

aktörernas bemötande, och koppla den till emotioner och de myter som finns när det gäller 

mäns våld mot kvinnor. 

 

Attityder, bemötande och engagemang 

Samtalen med mina informanter har ofta, kanske omedvetet, lett till en diskussion kring 

samhällets attityder till mäns våld mot kvinnor. När jag ställt direkta frågor kring aktörernas 

attityder i intervjusammanhang har mina informanter ibland haft svårt att uttrycka sina 

erfarenheter. De har i vissa fall sagt att de inte vet, att attityderna inte gör sig tydliga eller 

hänvisat till bristen på kunskap. När vi talat informellt om deras arbete utan att jag ställt 
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direkta frågor, har synen på attityder och deras egna upplevelser däremot gjort sig allt mer 

synliga. Attityderna kring olika problem i samhället kan tyckas göra sig synliga så snart vi 

talar om dem. Vi försöker lösa problemen på olika sätt och har ofta diskussioner kring hur vi 

ska lösa en fråga, hur stora vi tycker att de är eller i vilken omfattning vi bör arbeta med dem. 

Samtidigt som vi gör detta gör sig också attityderna till problemet tydliga, utan att vi alltid är 

medvetna om dem. Dessa går att se som en del av de inlärda regler vi förväntas följa och ger 

en bild av de värderingar vi har utifrån det vi fått lära oss. När mina informanter tillsammans 

har diskuterat dessa frågor, ofta med olika aktörer inblandade, så har både deras attityder och 

synen på andras blivit en del av diskussionen. 

 

Både Karin och Ann har däremot klart för sig hur viktiga rätt attityder, bemötande och 

engagemang är. I många fall är de tillfreds med det bemötande kvinnan får i kontakten med 

olika myndigheter, men ibland har de båda tvivlat på om kunskapen hos dem är fullgod. 

Bland annat beskriver Karin under en intervju att alla inte visar engagemang och inte är 

villiga att ta in kunskapen trots att de ofta arbetar med utsatta kvinnor. 

 

Inom rättsväsendet har man ju börjat att utbilda domare, åklagare och så 

vidare i mäns våld mot kvinnor, men då har det varit någon slags frivillighet 

och alla tycker inte att det är intressant.. och alla går inte dit. När det gäller 

advokater och jurister ska många vara så jäkla neutrala, dom ska inte ta 

intryck av någonting. Då har man betraktat kvinnojoursrörelsen som partisk 

i målet om vi skulle utbilda och berätta vad vi mötte till exempel.. Då skulle 

man inte kunna ta åt sig det i samma utsträckning.. en väldigt märklig syn 

eftersom vi står ju mitt i skiten och vi har ju världens kunskap om det här 

[mäns våld mot kvinnor]. 

 

När jag talar med mina informanter om bemötande och emotioner så beskriver de själva att 

kunskapen gett dem möjlighet att inte fullt ut uttrycka vad de känner i kontakten med 

kvinnan. Ann beskriver det hela med att hon ibland lyssnar på en kvinna och ser hela 

scenariot framför sig och känner obehag, men att hennes arbete kräver att hon lyssnar och tar 

till sig berättelsen utan att i för stora uttryck visa de känslor som uppstår inom henne. Istället 

menar hon att hon kan uttrycka sina känslor inför Karin efteråt. Båda anser att det är av stor 

vikt att vara två stycken anställda på en kvinnojour, så att inte en person behöver hålla 
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känslorna för sig själv. 

 

Genom utbildning och erfarenhet har de fått en bra grund att stå på, men upplever att alla inte 

är måna om att ta in den kunskapen. När jag frågar varför de tror att bemötandet ser så olika 

ut från fall till fall och mellan olika myndighetspersoner, tror de båda att det i vissa fall 

handlar om brist på engagemang, där man inte fullt ut förstår problematiken och genom 

bristen på kunskap inte heller kommer att förstå den. De tror också att rädslan kan vara en 

bidragande faktor. Mötet med den våldsutsatta kvinnan påverkas av den egna inställningen 

till problemet (Wallberg 2003:97). Det berör oss samtidigt på olika plan och väcker ofta 

starka känslor. Samtidigt frågar vi oss: kan det hända mig, min dotter, syster eller vän? 

Frågan i sig kräver också att var och en rannsakar sig själv, sina egna värderingar av kvinnligt 

och manligt och tar ställning. Karin uttrycker detta som en personlig resa för den som arbetar 

med den utsatta kvinnan på olika sätt.  

 

Hochschild (1979) beskriver regler för olika känslor, där vi försöker anpassa vår yttre 

sinnesstämning till situationen. Det handlar ofta om en snäv balansgång där den passande 

känsloyttringen inte är helt självklar. I arbetet med utsatta kvinnor dyker ofta tankar relaterade 

till personliga saker upp och vi sätter oss inte bara in i den utsatta kvinnans historia, utan 

funderar också på hur den skulle påverka oss. Jag menar att det i dessa lägen inte är alldeles 

enkelt att avgöra hur vi bör reagera eller ens att styra vår egen reaktion. Dessutom, menar 

Karin, är kanske myndighetspersonen själv utsatt och kan därmed ha svårt att veta hur hon 

ska reagera eller ge kvinnan det stöd hon behöver. Dessa regler för hur vi ska anpassa 

känsloyttringar efter situation i det offentliga rummet, är en del av vår sociala struktur och det 

inlärda beteendet för vad som är accepterat och inte. Uppfattas vårt agerande som opassande 

visar vår omgivning ofta det genom ogillande blickar eller ord, vilket också i sin tur kan göra 

att den obekväma situationen får oss att hålla tillbaka, att på olika sätt försöka att inte visa 

någonting. Det faktum att vi är känslovarelser och visar det i varje situation, riktiga eller 

“påklistrade” känslor, så kan detta försök att vara neutral istället ge en uppfattning av att vi är 

känslokalla eller helt oberörda av situationen. 

 

Forskare som arbetar på området för mäns våld mot kvinnor beskriver ofta kunskapen som 

avgörande för vårt agerande. Kunskapen är onekligen av stor vikt och med den kan 

människan få upp ögonen även för maktobalans och samhällsstruktur. I vissa fall när Karin 

och Ann berättar om utsatta kvinnors kontakter är dock styrkan i samhällsstrukturen och våra 
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kulturella föreställningar till synes större än kunskapen. Ann beskriver exempelvis att det 

finns ”poliser och poliser”, där båda troligtvis har samma utbildning och tilldelats samma 

kunskap, men där den hos alla inte mottagits på samma sätt. Hon menar att det finns poliser 

med stort engagemang och förståelse och poliser som inte sätter sig in i kvinnans situation. 

Hon säger att dåligt bemötande kan innebära att kvinnan aldrig mer gör en polisanmälan. 

Något som kan innebära livsfara för henne. Karin berättar i sin tur om en kvinna som vid två 

fall begärde handräckning hos polisen, men blev nekad båda gångerna (se fallbeskrivning 

Eva). I ett senare samtal med en polis, förklarade polisen det hela med att handräckning skulle 

kunna uppfattas som att de tog kvinnans parti. Karin anser att polisen i fråga uppenbart inte 

såg kvinnans problematiska situation och att ställningstagandet gav ytterligare stöd åt 

patriarkatet. 

 

Kriminalisering ger samhället möjlighet att på ett tydligt sätt markera sin syn på vad som är 

oacceptabelt och lagändringarna i sig har inneburit viktiga steg mot förbättring. Det är dock 

inte allt som behövs för att påverka insikten, förståelsen och acceptansen av så komplicerad 

problematik som finns bakom mäns våld mot kvinnor.  

 

“Våga fråga och veta vad man ska göra av svaret” menar Karin är speciellt viktigt hos 

myndigheter som är i kontakt med kvinnor. Socialtjänstens ansvar (i samarbete med andra) är 

att främja människors ekonomiska och sociala trygghet. Det finns tillfällen då kvinnan söker 

socialtjänsten av andra orsaker än misshandel, men det är viktigt att socialarbetare har 

tentaklerna ute, vågar fråga och dessutom vet hur de ska agera vid de tillfällen då kvinnan 

berättar. Karin förklarar att det på något sätt blottläggs i dessa lägen och att kvinnan kan bli 

glad för att någon frågar. Socialarbetaren  måste då veta exakt vilka knappar hon ska trycka 

på när det gäller stödet. 

 

Hon kanske behöver skyddat boende, behöver hon samtalskontakt, vill hon 

ha kontakt med Kvinnojouren och det ska liksom vara smidigt så att hon 

känner sig trygg i dom här stegen som hon måste ta. 

 

Ibland liknar Karin och Ann arbetet med en utsatt kvinna vid det arbete som utförs av läkare 

vid ett hjärtstillestånd. De syftar till det snabba arbete som sker, där alla övriga uppgifter 

läggs åt sidan. Men ett sådant agerande när det gäller kvinnor utsatta för mäns våld, är bara en 

dröm, anser Karin. 
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Vi skulle vilja att det fanns samma incitament för en misshandlad kvinna.. 

om det kommer en misshandlad kvinna till Kvinnojouren, polisen, 

socialtjänsten eller lasarettet... Då ska alla klutar bara: tjong slås till och 

allt ska ordnas på en gång det ska vara polisanmälan, besöksförbud, hon 

ska få en lägenhet, alltså allting ska bara ske.. man ska ta det lika allvarligt 

som ett hjärtstillestånd för då skulle vi prata pengar. Samhället skulle spara 

pengar, det politikerna är intresserade av och kvinnan skulle få hjälp direkt 

och bli skyddad direkt. Så skulle vi vilja att det var, men så fungerar det 

inte... tyvärr.. 

 

Karin menar att personer inom andra verksamheter förstås önskar detsamma på sina områden. 

Hon ser kvinnor som är som zombies, totalt nerdrogade och psykiskt sjuka av sin situation. 

Både Karin och Ann förklarar att de ibland känner sig frustrerade, arga och uppgivna men att 

deras stora uppgift är att vara kreativa. Eftersom de inte är en myndighet har de inte samma 

ansvar för lagar och paragrafer som exempelvis socialtjänsten har och kan, som de själva 

uttrycker det, vara påhittiga och gå andra vägar än de vanliga och använda sig av 

okonventionella metoder. 

 

Som anställda på Kvinnojouren har Ann och Karin genom årens lopp haft mycket kontakt 

med olika myndigheter i kommunen. Ann upplever att de allra flesta har bra inställning till 

kvinnornas situation, men menar att de finns personer som agerar “pekpinneaktigt” och enbart 

ser regelverket och på så sätt förlorar kommunikation med kvinnan bakom utsattheten. Lagar 

till trots är ett gott bemötande viktigt för att kvinnan ska känna trygghet. Återigen kan det 

talas om upplevelsen av känslokyla, vilken kan bli stark om personen bakom skrivbordet inte 

ser kvinnan och hennes situation utan bara pekar på det reglerna säger. I ett annat 

sammanhang funderar Ann återigen kring olika slags bemötande och drar en parallell till den 

maktobalans som finns i samhället. 

 

Det kan bero på polisens tyckande om personen i fråga, oavsett vad 

personen har varit utsatt för...  du vet lite pondus... och då tror jag att 

polisen också kan bli en lite annan människa.. visa sin makt gentemot det 

här.. och då kan ju bemötandet bli dåligt bara för att personen inte vågar 

stå upp för sig själv. 
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Funderingar kring makt och dominans visar sig ofta i mina samtal med Karin och Ann. När 

jag frågar om det är så att Kvinnojouren måste finnas på grund av samhällets struktur, så får 

jag jakande svar från båda två. Karin menar att de ofta får uppmuntran utifrån, att många 

säger att arbetet de gör är viktigt och bra, men innan hon avslutar meningen säger hon: “Men 

det är ju vanligt folk, dom har ju ingen könsmakt”. Det yttersta beviset på att vi är ojämlika är 

att män mördar kvinnor, säger hon och sedan:  

 

Mäns våld drabbar kvinnor, mäns våld drabbar barn, mäns våld drabbar 

män, och varför är det så? Och då har du ju hela den här överordningen, 

den här manligheten som finns och omhuldas, könsrollerna är ganska 

stereotypa, mycket mer än på 70-talet till exempel, när vi tittar på hur tjejer 

ska se ut och killars ska se ut och alla dokusåpor.. alltså allt det här hänger 

ju ihop.. sexistisk reklam, sexistiska tidningar... 

 

Mytens påverkan 

Karin och Ann gör under sina föreläsningar klart vad som är myter och vad som gäller i 

verkligheten. Myter som trots sin orimlighet påverkar hur mäns våld mot kvinnor tolkas. En 

av de vanligaste föreställningarna är att det “bara är att lämna honom” eller att mäns våld mot 

kvinnor är en ovanlig företeelse (Roks 2007:5). Antalet anmälda brott visar som bekant på 

någonting helt annat och trots att föreställningen bland många tycks vara att det bara är de 

redan socialt utsatta kvinnorna som blir misshandlade, så finns det ingenting som ligger till 

grund för det. 

 

Några andra vanliga missuppfattningar enligt kvinnojoursrörelsen: 

� Det är mest invandrare som slår kvinnor 

� Män som misshandlar är psykiskt störda eller har själva sett sin pappa slå 

� Mäns våld mot kvinnor förekommer bara i kontakt med alkohol 

� Kvinnor provocerar 

 

Myterna beskriver en förvrängd bild av verkligheten och gör samtidigt möjligheten till 

förändring svår. I flera av de myter som finns och som är starkt etsade i samhällets syn på 

mäns våld mot kvinnor, läggs också ansvaret på kvinnan. Ett exempel är den myt som säger 
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att hon skulle provocera fram våldet (Roks 2007:11). Vissa anser att det finns de tillfällen då 

det är tillåtet för mannen att slå en kvinna, till exempel när hon provocerar honom. Det kan 

förklaras med att våldet bygger på någonting, att mannen bestämmer över kvinnan och att han 

när de regler han har satt upp överskrids, har rätt att slå henne. När man för sådana 

diskussioner har hela ansvaret flyttats över till kvinnan. Vid andra våldsbrott talar man sällan 

om provokationer. Ett rånoffer anses inte provocera en rånare genom att bära sin plånbok i 

bakfickan, vilket ger stöd åt att ovanstående är just en missuppfattning. 

 

En granskning av tio misshandelsfall i rapporten Hörd angående misshandel (Gumbel 2000) 

visade att flera av dessa uttryckta myter överförs till polisens protokoll. Myterna förekom 

främst i protokollen med de förhörda kvinnorna. Akoholkonsumtion, arbetslöshet och religiös 

eller etnisk härkomst var vanligt förekommande. Bland annat ansåg en åklagare att 

alkoholuppgifter var viktiga eftersom “det är lätt hänt att berusade kvinnor börjar provocera 

männen” (Gumbel 2000:27). Både Karin och Ann är övertygade om att dessa föreställningar 

finns hos polisen, trots att de bör ha kunskap på området. De understryker att de ofta har 

kontakt med mycket bra poliser, men tror ändå inte att de är helt fria från sådana 

föreställningar. Karin har själv studerat hur dessa myter kommer till uttryck i pressen, och 

menar att det också vimlar av dem hos polisen som genom rapportering till journalister för 

dem vidare.  

 

Samtidigt finns idéer om ett idealoffer - en mycket rädd kvinna som vill lämna mannen, har 

invandrarbakgrund, är svårt skadad och beroende av mannen. I Katarina Erikssons studie 

Motsträvighet som anomali i rättsväsendet (1994) visade det sig att om kvinnan var ett typiskt 

offer, så blev det också lättare att bedöma mannen som en tydlig förövare (i Svenberg 

2004:16 [2001]). Den kvinna som istället är arg, upprörd och besvärlig och uttryckligen 

hävdar sin rätt, blir enligt samma studie ofta betraktad som jobbig och kan därför lättare 

skuldbeläggas för misshandeln. Protokollföringen skiljde sig också åt beroende på om den 

förhörda var man eller kvinna. I männens protokoll upptog bakgrunds- och 

upprinnelseinformation i genomsnitt hälften av utrymmet och betydligt mindre i kvinnornas. 

Bland annat fick männen gott om plats för att förklara eventuella provokationer, kvinnans 

otrohet eller psykiska tillstånd. Författaren var inte förvånad, men frågade sig varför polisen 

valde att dokumentera så stor del av det (i Svenberg 2004:16 [2001]). Under ett samtal med 

Karin funderar hon över ungefär samma sak. En kvinna som jouren stöttat tvingades sitta i 

knät på sin man och se på porrfilm som han hyrt på hennes språk efter att han våldtagit henne, 
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oerhört kränkande och traumatiskt för kvinnan. I polisförhör tog hon mod till sig och beskrev 

hur det gått till, men polisen valde att inte dokumentera det. 

 

Myterna blir inte bara verklighet för den enskilde utan sprids genom honom också vidare, 

genom exempelvis förhörsprotokoll och tidningsartiklar. Att myterna är så utspridda som 

mina informanter tillsammans med flera studier anser, påverkar i sin tur också bemötande och 

attityder. De kulturellt givna reglerna för manligt och kvinnligt gör sig än en gång påminda, 

och idén om ett “vi” och ett “dom” visar sig vara svår att tränga igenom. Mina informanter 

talar vid flera tillfällen om just ”vi och dem” och menar att man har skapat sig föreställningar 

om hur ”de andra” är och agerar. Av den anledningen blir det också svårare att inse att man 

själv är drabbad och att personer i ens omgivning kan vara det. Thomas Hylland Eriksen 

menar att ett starkt ”vi” kan uppstå genom gemensamma erfarenheter, gemensamt språk och 

gemensam religion, men han menar att detta inte är tillräckligt (Hylland Eriksen 2004:51). 

Det viktigaste menar han, är att ha gemensamma mål och att dessutom kunna tyda en 

gemensam fiende, ett tydligt ”dem”. Detta går i sin tur att projicera på mäns våld mot kvinnor 

och de myter som uppstår när vi talar om våldet. Vi har tydligt skapat en bild av hur ”vi” 

agerar och hur ”dom” agerar, men är inte beredda på att dessa föreställningar kan raseras och 

att det finns agerande som vi människor inte visar tydligt. Mäns våld mot kvinnor är ett 

sådant agerande, vi vet att detta inte är acceptabelt och är därför måna om att dölja det, 

samtidigt skapar vi därför en bild av att det som är oacceptabelt, inte är vi, utan istället, enligt 

Hylland Eriksen, vår gemensamma fiende. Jag menar alltså att ”vi” och ”dem” kan upplevas 

tydligt, men med gränser som i verkligheten inte är alldeles tydliga. Vi- och dom-tänkandet är 

på så sätt en föreställning som bara är korrekt till en viss gräns. Vi människor är inte alltid 

helt och hållet öppna trots att vi tillhör eller anser oss tillhöra en viss grupp, vilket ibland gör 

att avståndet mellan egen grupp och fiende är kortare än vad vi tror. 

 

Känsloyttringens inverkan 

För att kunna förhindra problem där orsaken är patriarkala normer krävs det att ansvaret läggs 

på hela samhället med alla dess aktörer inräknade. Det bygger dessutom på att 

ställningstagandet är allmängiltigt och att nolltolerans förväntas. De allra flesta i samhället 

ställer sig emot mäns våld mot kvinnor och menar att det är fullständigt oacceptabelt, men 

siffrorna visar på att verkligheten är en annan än den förväntade. Samtidigt är människan mån 

om att passa in och tillhöra en grupp, där åsikterna följer i en rak linje utan att sväva ut för 
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mycket åt något håll. Karin beskriver ställningstagandet som tufft och menar att det i första 

hand hänger på strukturen. En rädsla att ses som en feminist som hatar män kan också ge stöd 

åt mannens makt i samhället, menar hon. 

 

Ja, men var känner du dig tryggast då i en grupp? Det är ju alltid att alliera sig 

med mannen för då är man ju inte besvärlig, då har man ju inga märkliga åsikter, 

då blir man ingen surfitta utan då är man en helt okej och schysst tjej va... En som 

pratar om könsmaktsstruktur och allt sånt det är ju ett hot mot mannen om det är 

en man som inte tänker riktigt så.. då blir ju hon ett hot och då kan hon bli den 

här bitchen och feministen.. då blir hon självständig för hon behöver inte mannen 

på det här sättet, hon är inte beroende av honom.. men den som alltid lutar sig åt 

honom och skrattar med  och säger att han är bäst i världen, hon är ju 

jättepoppis.. 

 

Hochschild menar att känsloregler kan vara mycket tydliga, att de ofta syns i vårt vardagliga 

språkbruk och att vi ofta talar om våra eller andras känslor som om rättigheter och 

skyldigheter tillämpas direkt på dem (Hochschild 1979:564). Vi säger exempelvis att vi har 

rätt att vara arga på någon, att vi borde känna oss mer tacksamma, ett dödsfall borde drabbat 

oss hårdare eller att vår egen eller andras lycka borde glatt oss mer. Dessutom menar hon, kan 

vi se dessa känsloregler genom hur andra reagerar på vad de kan utläsa från vår 

“känslodisplay”. Hon gör också skillnad på feeling (vad individen känner) och emotion (vad 

individen visar utåt), vilket också påverkar hur vi uppfattar attityden. Dessa känsloregler delar 

vissa formella egenskaper med andra typer av regler så som regler för etikett, kroppsligt 

beteende och regler för social interaktion i allmänhet (Hochschild 1979:565). 

 

Hur individen har förmåga att följa dessa regler påverkar också sättet hon uttrycker sig i det 

offentliga samtalet. Vi är måna om att försöka följa dessa regler för känslouttryck, därför att 

vi vet att det är vad som krävs för att accepteras men samtidigt, precis som jag tidigare 

markerat, kan dessa regler i ett ovant och obehagligt sammanhang bli otydliga eller 

oåtkomliga. En person som inte har varit i kontakt med denna typ av problem tidigare, vet 

inte alltid hur hon förväntas uppträda. Mina informanter hänvisar till utbildning och menar att 

man genom den kan skapa sig kunskap om hur man bör hantera mötet med en utsatt kvinna. 

Likadant är de själva måna om att utbilda jourkvinnor för att de ska få förståelse för hur de 

förväntas agera i samtalet med en kvinna utsatt för mäns våld. Ann förklarar att samtalet med 
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en utsatt kvinna kan bli påfrestande och att det är viktigt att man kan dela med sig av sina 

funderingar. När det uppstår problem kan hon få så kallad handledning av Karin och hon har 

på så sätt lärt sig hur hon ska hantera situationen. Det har gjort att hon har kontroll över 

känslostyrningen i samtalet, där vi kan se Hochschilds syn på både feeling och emotion som 

två parallella känslovägar – en inre och en yttre (Hochschild 1979:553). 

 

Även Karin och Ann har i några fall tvingats fundera på hur en lämplig jourkvinna bör vara. 

De menar att det inte handlar om någon utrensning, men att alla kvinnor inte är redo att leda 

stödsamtal. Det kan handla om kvinnor som själva varit utsatta för mäns våld och vill stötta 

andra. Ibland kan denna känsla infinna sig för snabbt i kvinnans egen process och innebära att 

hon tar över i samtalet med kvinnan. I Kvinnojourens förhållningssätt är stödsamtalen i första 

hand till för att den uppsökande kvinnan ska tala, jourkvinnan ska till stor del bara lyssna. Har 

hon inte tagit sig ur sin egen situation, riskerar hon att istället vara den som tar över samtalet 

och går igenom sin historia. Ann tror att det handlar om ren välvilja, en önskan om att få 

kvinnan att förstå att hon inte är ensam, men menar också att det ju inte är därför hon är där. 

Ett sådant fall beskriver att kvinnan i sin process ännu inte har förmågan att hantera den inre 

känslan som Hochschild talar om och går på så sätt också utanför de oskrivna reglerna för 

känsloyttringar. I ett sådant läge innebär det inte bara att bristen på förmåga ogillas, utan kan 

också få andra konsekvenser, där den stödsökande kvinnan inte upplever att hon får det hon 

behöver. 

 

I en intervju för tidningen Kvinnotryck (2009) talar psykiatrikern Ullakarin Nyberg om vikten 

av att hålla sig tillbaka i samtalet med en kvinna utsatt för mäns våld (Hörlin Barnekow 

2009:6). Hon förklarar att känslan av hjälplöshet i ett samtal kan innebära problem därför att 

lyssnaren genom att ta över själv på något sätt försöker skapa kontroll över situationen. Att 

stå ut med att höra istället för att vara så åtgärdsinriktad, är av stor vikt menar hon. Mina 

informanter har precis som Nyberg beskrivit vikten av att våga fråga och lyssna och menar att 

det är en egenskap som aktörerna också måste ta till sig. Känslor av makt- och hjälplöshet och 

frustration är inte helt ovanliga men de måste hanteras. Ann beskriver att de på Kvinnojouren 

ibland upplever uppgivenhet, när saker och ting inte går vägen, exempelvis när polisen inte 

godkänner handräckning eller besöksförbud eller när kvinnan inte får möjlighet till egen 

lägenhet därför att hon dras med skulder. Önskan att skapa kontroll i det läget är 

överhängande, men både Karin och Ann är måna om att det är av fortsatt stor vikt att inte 

beskriva sin maktlöshet inför kvinnan. 
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I Karins upplevelse av att det i den patriarkala samhällsstrukturen kan upplevas som 

feministiskt och hotfullt att samtala om könsmaktordning blir det plötsligt svårt att förhålla 

sig till regler för känslor, hur dessa ska yttras och i vilken utsträckning de får finnas. 

Dubbelheten beskriver inte bara inre och yttre känslor utan äventyrar också individens bild av 

den inre känslan som rimlig. 

 

Stephen Fineman som lägger vikt vid hur man kan förstå känslor i arbetet beskriver precis 

som Hochschild att vi kan göra skillnad på feeling och emotion, men beskriver också att det 

finns olika perspektiv på emotioner – de biologiska, tidiga känslor och upplevelser, känslor 

som kognitiva bedömningar och känslor som sociala. Han lägger dock särskild vikt vid det 

sociala perspektivet och syftar till att det visar hur mycket både feeling och emotion är 

inbäddade i kulturellt lärande och kulturell praxis, där han menar att organisationer är en del 

(Fineman 2003:9). Känslor genomsyrar alla organisatoriska processer, vilka jag menar 

innefattar dem hos de aktörer som är i kontakt med utsatta kvinnor. Eftersom känslor 

påverkar allt vi gör, påverkar dessa också det bemötande kvinnan får och den attityd som 

uttrycks. Fineman koncentrerar sig till viss del på serviceyrken där det emotionella uttrycket 

förväntas sälja och skapa positiva miljöer. Det går dock att likna dessa vid varandra. 

Emotionerna i kontakten med en våldsutsatt kvinna har i sig samma kraft som när du 

exempelvis förväntas agera på ett visst sätt för att sälja kläder i en butik. I dessa sammanhang 

menar Fineman att personal oavsett genuin känsla ska ha ett leende på läpparna och uttrycka 

sig på ett sätt som sprider glädje. Kunder i en butik är där av en anledning, du som arbetar där 

har som uppgift att sälja och göra kunden nöjd (Fineman 2003:33). Att ta emot en kvinna 

utsatt för mäns våld har inte samma självklara upplösning. Förväntningen är att förmedla 

trygghet och ge stöd åt kvinnan på olika sätt beroende på aktör, men hennes känslor är olika 

beroende på var hon är i processen, hon är en individ med ett eget behov, där aktörens uppgift 

är den ena och den inre och yttre känslan en annan. Detta kan innebära ett vacklande mellan 

aktörens uppgift enligt regelverket och dennes personliga förståelse för kvinnan och hennes 

behov. Vilket också gör det svårt att agera korrekt enligt de oskrivna regler för känslouttryck 

som finns. 

 

Att de aktörer jag nämnt inte alltid har förmågan att bemöta och hantera den utsatta kvinnan 

kan anses vara tvivelaktigt eftersom exempelvis en socialtjänsteman har utbildning när det 

gäller människor och deras behov. Jag menar dock att de trots allt styrs av ett regelverk som 
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säger en sak när den egna emotionen kan säga en annan. Det kan få konsekvenser för arbetet, 

precis som Ann beskrivit att regelverket kan innebära risker när det gäller att se kvinnan 

bakom regler och lagar. I samtal med mina informanter angående hanteringen av utsatta 

kvinnor, har detta vid ett flertal tillfällen gjort sig tydligt och kvinnor i uppenbar fara har stått 

utan hjälp som en konsekvens av otillräckligt fäste i regelverket. 

 

Sammanfattande diskussion 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att beskriva kvinnans uppbrottsprocess och ge en bild 

av hur mina informanter upplever att kvinnan blir bemött av polis och socialtjänst under 

uppbrottet och vad det är som påverkar bemötandet. Samtidigt har tanken varit att beskriva 

vilken plats emotionerna och myterna får och vilka konsekvenserna av dem kan bli.   

 

Mina informanter har delat med sig av egna erfarenheter och uppfattningar, som i sin tur har 

varvats med teori. Min avsikt med detta har varit att förklara mina informanters upplevelser 

genom teori och samtidigt göra kompletteringar i ett försök att ytterligare utöka kunskapen i 

ämnet. Mäns våld mot kvinnor är ett mycket stort och viktigt ämne, där det finns en rad vägar 

att gå för att förklara fenomenet och dess innehåll. Med hjälp av mina informanter har jag 

strävat efter att diskutera ett möjligt uppbrottsförlopp och se hur myndighetspersoners känslor 

och attityder kan påverka detta. Tack var de inledande fallbeskrivningarna om Eva, Irina och 

Linda har det varit möjligt att direkt få en förståelse för de problem som kan uppstå under en 

uppbrottsprocess.  

 

Dessvärre har utrymmet inte gett mig möjlighet att gå in särskilt djupt på var och en av 

uppbrottets alla delar. Men det har varit av stor vikt för mig att försöka ge en så klar bild av 

uppbrottet som möjligt. Det bör också tilläggas att olika kvinnors uppbrott förstås skiljer sig 

åt. Min beskrivning av det är dock vanligt förekommande och har beskrivits dels genom mina 

informanter, men också i den mängd litteratur jag gått igenom under arbetets gång. 

 

Mina informanter arbetar inte utefter lagar och regler så som sker inom exempelvis en 

myndighet. Detta ger dem möjlighet att stödja kvinnan på det sätt de upplever nödvändigt 

utifrån sina egna upplevelser, känslor och den kunskap som de genom åren tillskanskat sig 

och genom att se vad kvinnan önskar och är i behov av. Deras uppfattningar om myndigheters 

bemötande gentemot kvinnan är baserade på erfarenheter, men också på vad de ser och hör 
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genom litteratur, samtal och media. De har båda liknande syn vad gäller bemötande, attityder 

och engagemang, vilket kan förklaras av att de arbetar på samma jour och har liknande 

erfarenheter. Jag har däremot tydligt märkt olikheter i deras sätt att beskriva sina egna 

upplevelser, vilket innebär att mängden data och dess innehåll trots allt skiljer sig åt och mina 

informanter kompletterar på så vis varandra. Slutligen och med allt material framför mig, blir 

slutsatsen densamma. För mina informanter är det upplevda bemötandet av stor vikt i 

kvinnans uppbrottsprocess och orsakerna till det varierande bemötandet är många. Det mest 

tydliga för mina informanter är att kunskapen avgör hur bemötandet blir, samtidigt ingår 

myter och känslostyrning i kunskapen och blir på så vis en del av det. Däremot, menar de, kan 

två poliser med samma kunskap bemöta kvinnor olika, vilket också förklarar att kunskapen 

inte är det enda som påverkar.  

 

Det första kapitlet inleddes med fallbeskrivningar, där mina informanter beskrev tre kvinnors 

upplevda bemötande. Därefter beskrev jag kraften bakom mäns våld mot kvinnor och hur vi 

uppfattar våldet utifrån. Sedan beskrev jag normaliseringsprocessen och uppbrottsprocessen 

och detta huvudkapitel blev främst teoretiskt baserat. I uppbrottsprocessen beskrev jag tre 

processer som är utmärkande när en kvinna lämnar en man som misshandlar henne. Jag la 

sedan själv till en fjärde som jag menar också upptar en stor del av uppbrottet och är en egen 

process i sig själv, nämligen den process som innefattar det praktiska arbetet. 

 

Nästa kapitel rörde aktörerna som den utsatta kvinnan möter och hur deras ansvar ser ut. Jag 

inriktade mig på socialtjänst och polis, men de är ofta betydligt fler. Bland annat förklarade 

jag socialtjänstens mål enligt socialtjänstlagen. I den står uttryckligen att “man ska främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och frigöra och 

utveckla enskildas och gruppers egna resurser” (Socialtjänstlagen En vägledning 1998:7), 

vilket Karin inte alltid upplever. Erfarenheten av detta kommer sig bland annat från 

samverkansgrupper. Hon menar att det finns många eldsjälar, men att en del inte vet 

någonting och inte heller bryr sig. Vad gäller polisens roll har det skett förändringar. Jag 

beskrev hur mäns våld mot kvinnor tidigare sågs som en inre angelägenhet som familjen själv 

var tvugna att utreda, men där det idag är av mycket stor vikt att aktivt arbeta för att undvika 

mäns våld. Karin och Ann beskrev sina upplevelser av polisens arbete och dess kunskap och 

menar att det finns “poliser och poliser” som agerar olika trots att reglerna är tydliga. 

 

Det tredje avsnittet i min uppsats handlade om attityder, bemötande och engagemang och 



36 
 

mina informanter stod här för den största delen. De diskuterade fram och tillbaka hur dessa 

faktorer påverkar kvinnans uppbrott och vad som egentligen avgör hur bemötandet blir. För 

att applicera mina informanters syn på detta tog jag hjälp av teorin. Bland annat använde jag 

mig av Hochschilds (1979) syn på emotioner och hur människan försöker anpassa sina 

känslor efter situation. I samma avsnitt förklarar jag hur myter inom ämnet påverkar 

samhällets syn på mäns våld och hur det har inflytande på exempelvis polisens agerande. I 

uppsatsens sista del tog jag upp hur känsloyttringen påverkar ovanstående avsnitts innehåll. 

Bland annat hur inre och yttre känslor får oss att framstå på ett visst sätt och också förmedlar 

olika saker. Till min hjälp tog jag mina informanter samt Hochschilds och Finemans teorier 

om känslor. 

 

Under arbetets gång har mina tidigare idéer om emotionens kraftfullhet blivit allt mer tydliga. 

Mina informanter har talat mycket om kunskapen och vikten av den, men samtidigt har fler 

orsaker till bemötandet gjort sig tydliga. Bland annat har det visat sig att myterna finns runt 

om i samhället oavsett kunskap och profession, att de sprider sig och påverkar människans 

syn på mäns våld mot kvinnor. Det framkom även att rädslan och obehaget vad gäller frågan 

om mäns våld mot kvinnor, kan ligga till grund för bemötandet, oavsett vad regelverket i 

grund och botten säger. Hochschild och hennes teori om en inre och en yttre känsla har visat 

sig gå att applicera på ämnet. Jag använde mig av hennes teori för att beskriva hur vi ständigt 

försöker anpassa oss och våra känslor efter vad som passar situationen, men jag menar 

samtidigt att vi inte alltid lyckas göra detta. Försöken är ofta tydliga, men jag vill påstå att det 

ofta finns en rädsla över att inte lyckas agera lämpligt. I de fallen riskerar vi att istället inte 

handla alls, eller att “agera blankt”, alltså att agera utan att visa känslor, vilket får som följd 

att bemötandet upplevs obehagligt. 

 

Jag anser mig ha följt både syfte och frågeställning och jag har redogjort för mäns våld mot 

kvinnor samtidigt som studien har fått ett djup genom informanter och analysen av det 

upplevda bemötandet. Mina informanter har varit mycket hjälpsamma och deras bemötande 

gentemot mig har varit klanderfritt. Den etiska diskussionen har jag haft i minnet under 

arbetets gång. Det har inte alltid varit helt enkelt, men jag anser att jag lyckats skydda mina 

informanter på ett tillfredställande sätt. 

 

Många gånger har jag känt obehag över den verklighet jag fått ta del av genom arbetet med 

uppsatsen. Trots att jag varit en liten del av Kvinnojouren under flera år, har förståelsen aldrig 
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varit större än nu. Jag känner mig tillfreds med mitt arbete och den kunskap jag tagit till mig 

och förhoppningsvis har möjlighet att sprida. Mäns våld mot kvinnor finns överallt i 

samhället, mitt ibland oss, men har trots det förmågan att vara osynligt för omvärlden. 

Kunskap är otroligt viktigt och att dessutom använda sig av den i arbetet, är förstås ännu 

viktigare. Dessutom kan vi förändra genom att vara lyhörda och att våga fråga. Mäns våld 

mot kvinnor är inte “vi” eller “dom”, det handlar om oss alla. 

 

Vidare forskning 

Jag anser att detta ämne skulle kunna utvecklas i stora mått. Vidare forskning skulle kunna 

handla om hur socialtjänst och polis ser på sig själva och sitt arbete i förhållande till kvinnor 

som utsatts för mäns våld. Hur anser de att emotioner och myter påverkar dem i arbetet? Hur 

förhåller de sig till de egna känslorna och det ansvar de har genom professionen? 

 

Det skulle också vara intressant att undersöka hur dessa frågor hanteras i andra delar av 

världen och hur liknande organisationer som Kvinnojouren arbetar. Har alla kvinnor som är 

utsatta för mäns våld samma möjlighet till hjälp från ideella organisationer? Hur agerar polis 

och sociala myndigheter i andra länder? Har Sverige, våldets omfattning till trots, kommit 

långt vad gäller lagstiftningen kring mäns våld mot kvinnor om man jämför med andra länder 

i världen? 

 

Mäns våld mot kvinnor är ett mycket stort ämne som är i ständigt behov av ny forskning för 

att öka kunskapen såväl inom organisationer och myndigheter som i övriga samhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Appendix 



39 
 

Referenser 

Eliasson, Mona (2003) Att förstå mäns våld mot kvinnor i Våldsutsatta kvinnor - samhällets 

ansvar. Red. Heimer, Gun och Posse, Barbro, Studentlitteratur, Lund. 
 

Fineman, Stephen (2003) Understanding Emotion at Work. Sage Publications Ltd 

 

Gumbel, Ingetora (2000) Hörd angående misshandel. Stockholms Univ., Institutionen för 

nordiska språk, Edsbruk 

 

Hochschild, Arlie Russell (1979) Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure i The 

American Journal of Sociology, 85(3), s. 551-575. 

 

Holmberg, Carin och Enander, Viveka (2005) Varför går hon? Om misshandlade kvinnors 

uppbrottsprocesser. Kabusa böcker, Riga. 

 

Hylland Eriksen, Thomas (2004) Rötter och fötter, identitet i en föränderlig tid. Nya Doxa, 

Nora. 

 

Hylland Eriksen, Thomas (2000) [1995] Små platser- stora frågor. En introduktion till 
Socialantropologi. Nya Doxa, Nora. 

 

Hörlin Barnekow, Katarina (2009) Språk ger sammanhang i Kvinnotryck, nr. 1 2009. 

 

Lundgren, Eva (2004) Våldets Normaliseringsprocess. Eko Reklam, Älmeboda. 

 

Nylén, Lars (2003) Att förstå mäns våld mot kvinnor i Våldsutsatta kvinnor - samhällets 

ansvar. Red. Heimer, Gun och Posse, Barbro, Studentlitteratur, Lund. 

 

Roks (2007) Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot 

kvinnor. Ekoreklam, Älmeboda. 

 

Svenberg, Jenny (2004) [2001] Fördomar förs vidare genom polisens protokoll i Kvinnotryck 

nr. 8 2001 och Kvinnotryck Special 2004. 

 



40 
 

Svenska kommunförbundet (2001) Socialtjänstlagen – En vägledning. Alfaprint, Sundbyberg. 

 

Thielst, Peter (1980) Könspolitiska idéer. Alba, Stockholm. 

 

Wallberg, Ann-Mari (2003) Att förstå mäns våld mot kvinnor i Våldsutsatta kvinnor - 

samhällets ansvar. Red. Heimer, Gun och Posse, Barbro, Studentlitteratur, Lund. 

 

Internetkällor 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks. 

 

URL 1: http://roks.se/mans-vald-mot-kvinnor/kvinnohistoria 

13/10-09 12.20 

 

URL 2: http://roks.se/mans-vald-mot-kvinnor 

24/1-10 14.38 

 

 

 


