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Titel  

Att jobba i motvind? – Enskilda polisers resonerande kring våld i nära relation 

Title 

Working in adversed wind? – An analysis of individual polices discussions about domestic violence 

 

Sammanfattning 

I denna studie behandlas enskilda polisers resonerande kring våld i nära relation. Syftet har varit att genom intervjuer 

synliggöra olika diskurser i de enskilda polisernas resonemang kring ämnet, samt att även synliggöra vilka 

konsekvenser som kan uppstå från diskurserna. Detta har således utförts ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

och analyserats med hjälp av metoden diskursanalys.  

Abstract 

Working in adversed wind is an analysis of individual polices discussions about domestic violence and wich 

consequences might appear from the discourses that they produce.    
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Förord 
Mitt största tack går naturligtvis till mina informanter som ödmjukt delade med sig av tankar, ord 

och funderingar kring våld i nära relation. Utan er vore den här uppsatsen väldigt kort men 

framförallt väldigt tråkig. Vidare skulle jag vilja tacka (utan inbördesordning) min kaffebryggare 

för livsviktiga mitt-i-natten-droppar och Michael Jackson för dygnet –runt- sällskap.  Min 

handledare Anna som definitivt visat vägen, genom att ge mig utmärkta aha-upplevelser blandat 

med mindre trevliga ”hur-kunde-jag-missa-det” erfarenheter. Min fantastiska sambo Maria för att 

vi fortfarande lever ihop efter det här. För att hon trott på mig stenhårt hela vägen fram och när 

jag påpekat (läs: vrålat) att jag aldrig varit såhär nära att hoppa av, har hon poängterat att jag heller 

aldrig varit såhär nära att ta examen. Avslutningsvis min akademiska vapendragare Sara för alla 

diskussioner. Både de som lämnade mig mer förvirrad än innan, och de som faktiskt gav något.  
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Inledning 

Mitt intresse för hur poliser resonerar kring våld i nära relation uppstod när jag tog del av ett 

examensarbete från polishögskolan i Stockholm hösten 2008. Polisstudenten Andreas Olofsson 

gjorde en undersökning om mäns våld och polisstudenters generella åsikt till orsaken. Resultatet 

blev intresseväckande, det visade att 24 % av de tillfrågade manliga polisstudenterna ansåg att det 

biologiska arvet är det som påverkar mäns våld mest. De tillfrågade kvinnliga studenterna menade 

i sin tur att det biologiska arvet inte hade någon påverkan alls. Många av dessa studenter är nu 

poliser ute på fältet och bemöter både offer och förövare när det gäller våld i nära relation.  

 

Mäns våld, framförallt det som utövas mot kvinnor är ett samhällsproblem som fått stor 

uppmärksamhet under de senaste decennierna, detta menar Brottsförebyggande rådet (hädanefter 

förkortat till Brå) i sin rapport Våld mot kvinnor och män i nära relationer.1 Trots detta är mörkertalet 

stort gällande anmälningar, Brå menar i sin rapport att de flesta händelserna av relationsvåld 

aldrig anmäls till polisen och att det förekommer tydliga luckor i bemötandet av våldoffrens 

behov gällande stöd och hjälp. Utifrån detta finner jag det intressant att resonera kring hur 

poliserna själva talar om sina upplevelser i arbetet med våld i nära relation.  

 

Män slår män, och män slår kvinnor, är det så? Ja, statistiken talar för det generella påståendet, 

men naturligtvis är det mer komplicerat. Det finns många teorier om orsaken till våld i en nära 

relation, Brå har en egen slutsats som presenteras i rapporten, de menar att ”[…] våld i nära 

relationer bör betraktas som ett beteende där både strukturella och individuella omständigheter 

samverkar och där könsmakten är en av flera dimensioner.”2 Oavsett vilken teori forskaren eller 

gemene man väljer att anamma som sin förklaringsmodell är våld i nära relation (hädanefter 

förkortat till vinr) både ett samhälls- och folkhälsoproblem och allvarligt för alla inblandade 

parter. En av dessa inblandade parter är polismyndigheten där vinr och dess konsekvenser är en 

högst aktuell verklighet, framförallt för de enskilda poliserna som oftast är först på brottsplatsen. 

På myndighetens officiella hemsida finns polisers övergripande arbetsuppgifter beskrivna:  

Polismyndigheternas, och främst polisernas uppgift i vårt land är att skydda 
samhällsmedborgare utifrån de lagar vi har. Som polis har du en möjlighet att göra 
skillnad i samhället. Du har möjlighet att ge utsatta människor trygghet och för att 
göra samhället till en säkrare och bättre plats för alla. Som polis är du en viktig del i 
vår demokrati och ska försvara den enskilda människans rätt att få uttrycka sina 
åsikter. Du är åsiktsneutral och stabil och kan hantera svåra situationer med lugn och 
personligt engagemang.3  

                                                 

1 I rapporten presenteras statistik från åren 2006-2008, och med relationsvåld menas följande: misshandel, sexuellt 

våld, trakasserier eller hot av partner eller före detta partner. 

2 Brottsförebyggande rådet, ”Flera förklaringar till våld i nära relationer”, i Våld mot kvinnor och män i nära relationer, 

rapport 2009:12 (Stockholm, 2009), s. 7. 

3 Polis- ett viktigt yrke. http://polisen.se/Bli-polis/Om-polisyrket/, 2.3.2010 

http://polisen.se/Bli-polis/Om-polisyrket/
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Citatet ovan står i kontrast till den krassa verkligheten som Brå beskriver, där mörkertalet räknas 

vara stort gällande anmälningar om våld i nära relation och de tydliga bristerna som finns i 

bemötandet av brottsoffer. Hur står sig egentligen denna beskrivning i relation till den enskilde 

polisens uppfattning och resonerande kring ämnet vinr? Jag har valt att använda mig av 

begreppet våld i nära relation istället för exempelvis mäns våld mot kvinnor vilket därmed öppnar 

upp forskningen till att inkludera alla parrelationer, till skillnad från majoriteten av den tidigare 

forskningen som finns tillgänglig inom angränsade områden, detta val diskuteras senare i mitt 

teoriavsnitt. Min förhoppning med denna uppsats är således att väcka intresse för ett nytt 

resonemang, kanske till och med ny insikt inom ämnet våld i nära relationer. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom intervjuer synliggöra olika diskurser i de enskilda polisernas resonemang kring 

våld i nära relation, samt att även synliggöra vilka konsekvenser som kan uppstå från dessa.  

- Vilka diskurser synliggörs i intervjuerna om våld i nära relation med de enskilda poliserna? 

- Hur kan dessa synliggjorda diskurser förstås inom ramen för de enskilda polisernas 

arbetsgång och i hanterandet av våld i nära relation? 

Avgränsningar   

Våld i nära relation är ett vitt ämne och begrepp att redogöra för, likaså mängden av forskning 

kring problematiken i ämnet. Det finns omfattade teorier och dylikt som publicerats med 

koppling till begreppet, detta leder till att jag som forskare i detta projekt kommer ta del av den 

forskning jag finner relevant för syftet och för analysen av intervjuerna. Då jag använder mig av 

analysredskap från vida forskningsfält blir det således omöjligt att redogöra i djupet för dessa i 

den teoretiska referensramen, jag ämnar således beröra de delar av analysredskapen jag finner 

behjälpliga. Polismyndigheten i Östergötland är en stor organisation med många anställda, jag har 

dock fått begränsa mitt urval till intervjuer med fem ordningspoliser. Detta urval gör att jag inte 

kan påstå mig se generella drag som är giltiga för hela myndigheten utan endast representativa för 

mina informanter, dock relaterar och förhåller sig dessa utsagor till ett större sammanhang och 

ingår in en större kontext.  

Etiska reflektioner 

Att forska om ämnet våld i nära relation skulle kunna betraktas som känsligt, då det är en kontext 

som bland annat innefattat våld, kränkningar och övergrepp i en slags relation. Min hänsyn till 

etik har därmed varit viktig. Det perspektiv jag valt har emellertid varit av avgörande vikt, jag har 

inte ämnat undersöka enskilda fall av vinr eller intervjua personer som blivit utsatta, utan fall av 

våld i nära relation är således något mina informanter träffar på i arbetet. Diskussionen kring 

ämnet har således varit av generell karaktär och fokus har lagts på hur den enskilda polisen 

resonerar kring ämnet och vilka diskurser som kan utläsas från detta. Poliser är en yrkesgrupp 

som ofta ägnas uppmärksamhet och granskning vilket kan resultera i att mina informanter kan 
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känna sig implicit tvungna att vara politiskt korrekta och uppvisa önskvärda attityder från 

statsmaktens och medias sida. Sociologen Alan Bryman kallar detta social önskvärdhet i sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder. Författaren menar att om detta skulle inträffa kan forskaren ”sålla 

bort” dessa informanter, eller att begränsa den effekt social önskvärdhet kan ha genom att i rollen 

som intervjuare inte visa hur jag bedömer informantens svar.4 Min uppfattning är dock att jag 

fått, generellt sett, uppriktiga svar då informanterna kunde berätta om avvikelser från de formella 

regler som finns. Även mindre politiskt korrekta uttalanden gjordes i intervjuerna, exempelvis då 

en ordningspolis uttryckte sig som följande i en diskussion kring definitionen av vinr: 

”Lägenhetsbråk tänker man direkt, i relationen när man sopar på varandra.”  

 

 Jag som forskare inom detta fält bör även ha kunskap om den sekretesslag som mina 

informanter är bunden till, dels för att jag ska vara kunnig inom det fält jag undersöker och för att 

inga medvetna, eller omedvetna misstag ska begås. Den enskilda polisen är således hänvisad till 

det som kallas förundersökningssekretess när en anmälan om våld i nära relation upprättas. Med 

detta menas att när en förundersökning av brottet pågår gäller tystnadsplikt för att inte fördärva 

utredningen. När utredningen ej längre är pågående, eller domslut har beslutats räknas de 

dokument som finns i ärendet till offentliga handlingar.5 Medvetenhet kring ämnets känslighet 

och kunskap kring lagen har underlättat mitt samarbete med informanterna och gjort att jag varit 

mycket noga i utformningen av min intervjuguide som använts under mina intervjuer. Jag hade 

således inga frågor om enskilda fall eller exempel på uppmärksammade sådana inom exempelvis 

media. Några av mina informanter berörde enskilda fall av våld i nära relation mycket ytligt, dock 

fall som ej längre är under utredning, men jag var noga med att varken kommentera dessa eller 

ställa följdfrågor om det inte hade relevans för min studie. Under hela arbetsgången har jag även 

följt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer om information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Dessa riktlinjer har presenterats för mina informanter i ett informationsbrev när 

samtycket gavs och intervjutiden fastställdes. Vid intervjutillfället redogjorde jag för dessa ännu 

en gång så informanten kunde ställa frågor om det fanns eventuella oklarheter.  Dessa riktlinjer 

innebär kortfattat att alla deltagare informerats om min forskning och mitt syfte, och de har 

naturligtvis själva bestämt över sin medverkan och har rätt att avbryta närhelst de vill. Deltagarna 

har även omfattats av största möjliga konfidentialitet (integritetsskydd), det vill säga att 

möjligheterna till identifiering av informanterna är undanröjda.6 

Genomförande och urval 

Vid projektets start ansåg jag det viktigt att allt skulle gå ”rätt” till, det vill säga att jag ville ha 

tillstånd från myndigheten att få utföra denna forskning, även fast den officiella vägen till 

informanterna skulle ta betydligt längre tid än om jag kontaktade poliserna privat. Det är upp till 

                                                 
4 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 141ff. 

5 Telefonsamtal med polismannen Andreas Olofsson 4.3.2010.  

6 Bryman, s. 440 ff.  
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poliserna som privatpersoner att avgöra om sin medverkan i slutändan, det vill säga att 

myndigheten inte kan ta det beslutet åt dem. Fördelarna med att gå den officiella vägen vägde 

naturligtvis över, min forskning blir uppmärksammad av myndigheten, informanterna känner sig 

trygga med att deras arbetsgivare godkänt projektet samt att forskningen uppfattas vara seriös. 

För att få detta tillstånd utformade jag noga ett missiv som jag skickade till chefen för 

ordningsenheten i Linköping som jag sedan ringde upp för att få respons på forskningsförslaget.  

 

Han hänvisade mig vidare till chefen för kriminalpolisen i Norrköping, Anne Asp, som har 

uttalad spetskompetens inom vinr. Jag gjorde således ett nytt försök och skrev ett nytt missiv som 

jag skickade till henne och ringde sedan upp henne för ytterligare en respons. I första kontakten 

bad hon mig återkomma eftersom hon ännu inte fått missivet. Andra kontakten med henne gav 

mig ett ”halvt” ja till projektets utförande, och vid tredje samtalet fick jag tillstånd att utföra 

intervjuer och hon ställde sig till förfogande som resurs om det skulle behövas.  

 

Asp skickade mitt missiv vidare till chefen för ordningsenheten i Norrköping, som endast skulle 

informeras om att projektet skulle bedrivas. Denna process tog cirka 3 veckor och under denna 

väntan på att få utföra intervjuer hann jag studera vald metod och utforma en intervjuguide. Efter 

denna förberedelse kom jag i kontakt med fem ordningspoliser verksamma i Östergötland, 

informanterna kan kategoriseras som tre män och två kvinnor med olika lång tid i tjänst och i 

olika åldrar. Dessa fick sedan information om projektet som jag redogjort för ovan. Intervjuerna 

varade mellan 1-2 timmar och hade en ostrukturerad karaktär, detta kan liknas vid ett samtal med 

en intervjuguide vilken leder mig i rollen som intervjuare att hålla fokus till mina teman. Dessa 

intervjuer transkriberades sedan och analyserades utifrån syftets kontext. 

Disposition 

Vidare i denna studie ämnar jag att presentera diskursanalysen som den metod jag inspirerats av 

för att kunna uppnå mitt syfte, för att sedan redogöra för den teoretiska referensram som bygger 

på socialkonstruktionistiska utgångspunkter. Under samma rubrik introduceras även de centrala 

begrepp som är av vikt för analysen, dessa är heteronormativitet och intersektionalitet, även en 

redogörelse för hur begreppet kvinnomisshandel teoretiseras till det könsneutrala begreppet våld i 

nära relation klargörs. Relevant tidigare forskning följer sedan och där presenteras viktiga 

utgångspunkter samt resultat som är av vikt för min analys som följer. I den synliggörs de 

diskurser informanterna producerat inom ämnet vinr och sedan följer en avslutande diskussion 

kring dessa.   
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Diskursanalys 

Jag har valt att inspireras av metoden diskursanalys för att på bästa sätt kunna uppnå mitt syfte, 

vilket är att synliggöra de diskurser som de enskilda poliserna reproducerar kring våld i nära 

relation. Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips skriver i sin bok Diskursanalys att en 

diskurs är ett sätt att förstå och tala om världen, eller utsnitt av världen. 7 Språket är strukturerat i 

olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar i våra sociala domäner menar författarna. 

Analys av diskurser blir således analysen av dessa mönster och i denna kontext den språkliga 

analysen av vilka diskurser poliserna konstruerar. Denna metod menar författarna lämpar sig till 

forskning i kommunikation, kultur och samhälle, och teorierna är fruktbara i undersökningar av 

kommunikationsprocesser i sociala sammanhang som till exempel finns representerade i 

institutioner.8 Detta är således passande för mig som kommer att beröra olika sätt att 

kommunicera och resonera inom polismyndigheten som institution.  

 

Winther Jørgensen och Philips redogör för Foucaults syn på analys av diskurser vilket är mitt 

huvudsakliga angreppssätt. De menar att syftet med denna metod är att ”[…] kartlägga strukturen 

i de olika kunskapsregimerna, det vill säga dels reglerna för vad som över huvud taget kan sägas 

och vad som är helt otänkbart, och dels reglerna för vad som betraktas som sant och falskt.”9 

Sanningen blir således en konstruktion som hittas i de diskurser som konstrueras av poliserna, 

och dessa utsagor kan definiera en mängd existensvillkor. Viktigt inom detta angreppssätt är 

förståelsen om att jag som forskare inte kommer få reda på hur något ”är”, utan snarare hur mina 

informanter producerar och konstruerar diskurser i sina utsagor, och på så sätt ger av sin 

verklighet, i denna kontext gällande arbetet med våld i nära relation.  

 

Rent metodologiskt har detta exempelvis genomsyrat mitt sätt att formulera syftet och även hur 

jag utformat min intervjuguide, eftersom det är av stor vikt att jag är försiktig med att inte tolka 

det mina informanter säger utan snarare att synliggöra det. Visserligen styr mitt val av teman det 

fokus samtalet riktas mot men med denna vetskap kan jag således få distans och ur ett 

övergripande perspektiv se vilka berörda ämnen eller ordval som ofta återkommer, på vilket sätt 

de återkommer och i vilken kontext de berörs. I analysen har jag sedan ämnat strukturera upp 

dessa diskurser utifrån en ämneskategori som uppvisar språkliga mönster och ordval som är av 

vikt för studiens syfte. Dessa har jag försökt problematisera och utifrån detta fördjupa förståelsen 

för diskursen genom relevanta teorier. Dock bör jag som forskare också förstå att metoden inte 

kan sättas in i vilken teoretisk referensram som helst: teori och metod är sammanlänkade, i detta 

fall genom en socialkonstruktionistisk utgångspunkt. 

                                                 
7 Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips Diskursanalys – som teori och metod (Lund, 2000), s. 7. 

8 Winther Jørgensen & Philips, s. 8. 

9 Winther Jørgensen & Philips, s. 19.  
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Teoretisk referensram och centrala begrepp 

Socialkonstruktionism 

Den socialkonstruktionistiska synen ligger till grund för den analyserande delen av diskurser jag 

ämnar använda, och genomsyrar mitt förhållningssätt och min förståelse för informanternas 

resonemang som diskursiva sanningar snarare än hur våld i nära relation ”är”. Det 

socialkonstruktivistiska synsättet menar Winther Jørgensen och Philips med hänvisning till Vivien 

Burr, bygger på fyra premisser. Det ska alltid finnas en kritisk inställning till självklar kunskap 

eftersom vår kunskap om världen inte kan betraktas som objektiv sanning, likaså menar Foucault, 

att sanning är en diskursiv konstruktion.10 Jag kommer således i mina intervjuer söka efter 

”sanningseffekter” som skapas i polismännens egna diskurser. Den andra premissen som 

presenteras är den historiska och kulturella specificiteten som menar att den sociala världen 

konstrueras socialt och diskursivt, det vill säga att mina informanters värld inte är given på 

förhand. Vidare finns ett samband mellan kunskap och sociala processer, vilket innebär att mina 

informanters kunskap kring våld i nära relation konstrueras i en social interaktion där de bland 

annat bygger upp gemensamma ”sanningar”. Den sista premissen redogör för sambandet mellan 

kunskap och social handling, det vill säga att i informantens bild av världen finns former av 

handlingar som anses naturliga och andra som anses otänkbara. Olika världsbilder leder således 

till olika sociala handlingar, och konstruktionen av kunskap i relation till sanning får därmed 

konkreta sociala konsekvenser. 11 Detta kan i denna kontext röra de riktlinjer som finns inom 

polisen i bemötandet av förövare och offer i situationen där vinr har förekommit, vilket är av vikt 

för min studie.  

 

Valet av detta perspektiv kan problematiseras då det i kontexten, våld i nära relation, finns 

kroppar, våld och smärta högst närvarande. Även om genus är en del av ett performativt 

resonemang så tar framställningen av kvinnligt och manligt kropparna i besittning genom att 

exempelvis klä dem, måla och träna dem. Likaså menar R.W Connell i sin bok Om genus, han 

skriver att det är av vikt att erkänna kroppens agens i den sociala världen och det gäller även vid 

genustillägnelse.12 Jag anser att det är på motsvarande sätt med diskurser inom vinr, även om 

diskurserna ses ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt så existerar våldet, smärtan och kropparna 

som slår och tar emot slag. I denna uppsats är det tolkningen av slagen och framställningen av 

kontexten för slagen som är studieobjektet och mitt fokus ur nämnda perspektiv. 

Från kvinnomisshandel till våld i nära relation 

Då metod och teori tätt hänger samman i diskursanalys kommer den typ av 

socialkonstruktionism jag presenterat ovan vara en stomme i den teoretiska referensramen 

tillsammans med relevanta och grundläggande teorier kring vinr. Våld i nära relation är det 

                                                 
10 Winther Jørgensen & Philips, s. 19. 

11 Winther Jørgensen & Philips, s. 11 ff. 

12 R.W Connell Om genus (Göteborg, 2002), s. 107. 
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begrepp jag valt att använda eftersom jag finner det mer öppet än många andra såsom 

”kvinnomisshandel”, där endast kvinnan ses som utsatt för misshandel, likaså ”partnervåld” där 

en kärleksrelation förutsätts. Våld i nära relation är exempelvis könsneutralt vilket gör att 

förövaren i detta begrepp kan vara både en kvinna och man, men det är också öppet för andra 

konstellationer såsom syskon eller andra familjemedlemmar. Begreppet innefattar således olika 

slags våld, hot om våld och i alla relationer. Detta är ett relativt nytt begrepp, menar Carin 

Holmberg, Goldina Smirthwaite och Agneta Nilsson i sin rapport Mäns våld mot missbrukande 

kvinnor.13 Tidigare forskning kring våld i nära relation har främst fokuserat på mäns våld mot 

kvinnor och dessa teorier har således varit ledande perspektiv. Gemensamt för dessa 

dominerande teorier är den könsmaktsteoretiska förståelsen, med detta åsyftas en grundläggande 

tanke om mäns överordning och kvinnors underordning. Det kan sammanfattas som ett 

övergripande samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten innehas av män. Inom 

denna teori finns även begreppet maktordning att tillgå, med detta menas att strukturer ofta har 

en hierarki uppbyggd på kategoriseringar såsom kön. Det teoretiska begreppet genussystemet 

förklarar denna maktrelation mellan män och kvinnor. Lena Gemzöe, forskare i genus vid 

Stockholms universitet, redogör för genussystemet i boken Feminism och menar att systemet 

bygger på grunderna i-särhållning och den manliga normens primat. De båda könen hålls isär och 

får därmed skilda aktivitetssfärer och tillskrivs olika egenskaper. I förlängningen inordnas dessa 

egenskaper i en hierarki där mäns egenskaper anses mer värdefulla och blir normerande.14  

 

Genussystemet har fått kritik för att vara alldeles för statiskt i sin uppbyggnad, det vill säga att 

mannen alltid förutsätts vara överordnad kvinnan. Kritikerna efterfrågade även en mer 

intersektionell syn på maktordningar, det vill säga att det uppfattas vara svårt att skilja på 

kategoriseringar som kön, etnicitet och ålder inom ramen för en maktstruktur. Begreppet lokalt 

könskontrakt myntades således som svar på kritiken, detta är kortfattat ett begrepp som därmed 

tillåter avvikelser i de vardagliga villkoren mellan män och kvinnor sedda ur ett maktperspektiv.15 

Således kan en ”modernisering” av könsmaktsteorin skönjas med hjälp av genussystemet, 

teorierna kring patriarkat och stabila könssystem blir otillräckliga som förklaringsmodeller. Både 

kön och makt är långt mer komplexa begrepp och kräver både en intersektionell förståelse och en 

förståelse för kön som socialt skapat snarare än biologiskt betingat. Denna ”modernisering” 

stärks då även problematik kring samkönat våld synliggörs, bland annat genom rapporten Kvinna 

slår kvinna man slår man från nationella rådet för kvinnofrid. I denna sammanställer forskaren Lars 

Gårdfeldt både likheter och skillnader mellan heterosexuella relationer och homosexuella 

relationer som innefattar våld. Gårdfeldt menar exempelvis att problematiken kring våld i 

samkönade relationer har ännu en dimension gällande att många hemlighåller sin relation och sin 

                                                 
13 Carin Holmberg, Goldina Smirthwaite, Agneta Nilsson Mäns våld mot missbrukande kvinnor – ett kvinnofridsbrott bland 

andra (Stockholm, 2005), s. 15. 

14 Lena Gemzöe Feminism (Stockholm, 2002), s. 93. 

15 Gemzöe, s. 94. 
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sexuella läggning, det vill säga att de lever i ”garderoben”. Detta menar författaren gör utsattheten 

extra stor, likaså rädslan för omgivningens värderingar då heterosexuella relationer värderas högt i 

vårt samhälle. En man och kvinna i en relation är att leva i enlighet med normen, samkönade par 

är att betrakta som ett undantag. Denna dimension av heteronormativitetens konsekvenser gör 

att begrepp som ”kvinnomisshandel” ifrågasätts då det osynliggör homosexuella relationer och 

framförallt våld i dessa.16 Begreppet våld i nära relation kommer således till sin rätt.  

Heteronormativitet 

I användandet av ett öppet begrepp såsom våld i nära relation anser jag det vara viktigt att ha 

teoretiska utgångspunkter som kan hjälpa mig förstå och tolka de diskurser som synliggörs. Det 

vill säga att eftersom begreppet våld i nära relation är öppet för exempelvis samkönat våld behövs 

således en teori som kan förklara heteronormativitet, varför jag tar hjälp av queerteori i denna 

studie. Teorin synliggör ett ”nytt” sätt att bemöta idén om det stabila patriarkatet och riktar ljuset 

mot djupare sätt att se på heteronormativitet som maktordning. Heteronormativitet, skriver 

genusforskaren Tiina Rosenberg i boken Queerfeministisk agenda är ett enkelt uttryck för antagandet 

om att alla är heterosexuella och att det därmed anses vara det naturliga. I forskningssammanhang 

åsyftar alltså begreppet de strukturer, institutioner, relationer och handlingar som bevarar 

heterosexualitet som naturligt och enhetligt.17 Det finns en tydlig hierarki mellan dessa olika sätt 

att organisera sin sexualitet menar Fanny Ambjörnsson, även hon genusforskare, i boken Vad är 

queer. Heterosexualiteten ses alltså som lite bättre, mer normalt och framförallt som ett mer 

naturligt sätt att leva. Vissa menar att denna hierarki inte existerar längre men Ambjörnsson 

påpekar att antalet hatbrott mot homosexuella fortsätter att öka, vilket därmed är ett tydligt 

tecken på maktskillnaden.18  

 

Gårdfeldts redogörande för osynliggörandet av samkönat partnervåld genom ett aktivt 

användande av begrepp såsom kvinnomisshandel är även det ett explicit exempel på 

maktskillnaden anser jag. Ett homosexuellt manligt par kan exempelvis aldrig ingå i begreppet 

kvinnomisshandel utan det är förbehållet heterosexuella relationer. Likaså resonerar Rosenberg 

som påpekar att heteronormativiteten är aktivt normerande och därmed ger sanktioner i form av 

till exempel homofobi, osynliggörande och marginalisering. Rosenberg menar att det normala 

ofta presenteras med ett statistiskt genomsnitt såsom heterosexualitet, ”[…] men det är 

heteronormativiteten, inte heterosexualiteten i sig, som garanterar dess status som norm genom 

att definiera sig och utestänga det onormala.”19 Rosenberg menar i likhet med Ambjörnsson att 

heteronormativiteten har två bärande principer, vilka är att exkludera och inkludera. 

                                                 
16 Nationellt råd för kvinnofrid – sammanställt av Lars Gårdfeldt Kvinna slår kvinna man slår man (Stockholm, 2003), s. 

17ff.  

17 Tiina Rosenberg Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2003), s. 100.  

18 Fanny Ambjörnsson Vad är queer (Stockholm, 2006), s. 61ff.  

19 Rosenberg, s. 101. 



 9 

Exkluderingen menar Rosenberg innefattar att det finns en uteslutning av dem som avviker från 

normen, och detta utförs med den klassiska uppdelningen av vi och dem. Denna syn grundar sig i 

tänkandet i dikotomier, alltså två enheter som är varandras motsatser och inkluderar en hierarki 

där den ena gruppen blir privilegierad på den andres bekostnad. Konsekvenserna blir således 

sociala orättvisor som försvaras med tanken om det naturliga. Rosenberg menar att tanken på 

homosexualiteten som problematisk gör att klyftan mellan vi och dem hålls tydlig och att den 

egna normen därmed aldrig behöver ifrågasättas.20 Den andra principen är den inkluderande, med 

detta menar Rosenberg assimileringen genom införlivandet av avvikelser i normen, det vill säga 

att tidigare uteslutna grupper ska ansluta sig till den dominerande kulturen, det vill säga den 

heterosexuella. När det således finns ett sådant ideal som presenteras som neutralt kommer de 

andra grupperna, i detta fall de homosexuella att uppfattas som annorlunda.21  

Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp som kontextualiserar sättet att se på maktordningar som mer 

rörliga och innefattar fler kategoriseringar än kön, detta perspektiv är precis som 

heteronormativitet viktigt för att kunna använda sig av ett sådant öppet begrepp som våld i nära 

relation. Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari skriver i antologin Maktens (o)lika 

förklädnader att intersektionalitet ”[…] tillhandahåller en teoretisk ram för att analysera hur makt 

konstitueras utifrån socialt konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra och som 

förändras i skilda rumsliga och historiska sammanhang.”22 I intersektionalitet finns 

utgångspunkten att makt ska ses som en multidimensionell konstruktion där bland annat kön, 

klass och etnicitet utgör bärande principer i förståelsen av makt. Författarna menar att 

anledningen till ojämlikhet baseras utifrån dessa olika positioner och var i dessa maktstrukturer 

människor befinner sig.23 Intersektionalitetsperspektivet synliggör hur dessa olika positioner står i 

relation till varandra och även i relation till tid och rum. Författarna skriver att det inte finns 

några sociala positioner eller identiteter som inte utgörs av kön, klass och etnicitet. När det gäller 

denna studie kan fler sociala positioner dock bli av vikt, såsom en funktionell kropp vilken kan ge 

övertag i relation som genomsyras av våld. Likaså kan ålder uppfattas som en maktposition om 

våldet exempelvis finns internaliserat i en relation mellan en vårdnadshavare och barn.   

Tidigare forskning 

Under arbetet med denna uppsats har jag funnit att den tidigare forskningen kring just hur poliser 

resonerar kring våld i nära relation är mycket begränsad men att närstående ämnen såsom mäns 

                                                 
20 Rosenberg, s. 102.  

21 Rosenberg, s. 103. 

22 Paulina de los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari, ”Introduktion Maktens (o)lika förklädnader, i Maktens olika 

förklädnader – kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige, red. Paulina de los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari 

(Stockholm, 2003), s 25. 

23 Paulina de los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari, s. 25. 
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våld mot kvinnor finns mycket väl representerad inom forskning. Faktum är att jag endast har 

funnit en rapport om polisers resonerande kring vinr, vilken är från 1995 och endast inkluderar 

kvinnomisshandel, presenterad som huvudbetänkande av Kvinnovåldskommissionen. Denna 

rapport har således blivit av vikt för mitt arbete då jag fått uppslag av den till mina intervjuer samt 

även en rad viktiga synpunkter vilka jag har tagit vidare in i denna uppsats. En utgångspunkt har 

under kvinnovåldskommissionens arbete med rapporten varit att tydligt separera den socialt 

konstruerade bilden av kvinnomisshandel från den bilden av verklighet poliserna beskriver. 

Bilden av det social konstruerade våldet mot kvinnor innefattar en rad förutsättningar såsom att 

våldet är extremt och frekvent, kvinnan är offer och mannen gärningsman, vidare ska kvinnan 

passivt ta emot slag och sparkar samt förutsätts en vilja från kvinnan att mannen ska gripas.24 

Rapporten visar att poliser ställs inför en mer varierande verklighet, där misshandel kan inkludera 

alltifrån en lavett till extremt våld, samt att polisen på plats måste definiera förövaren. Polisen kan 

inte alltid avgöra vem som blivit slagen då skadorna inte alltid syns, det händer även att kvinnan 

slår mannen, samt är det inte alltid som kvinnan vill att mannen ska gripas. 

Kvinnovåldskommissionens utredare menar att det finns risker med att den socialt konstruerade 

bilden läggs som en mall till verkligheten, polisernas resonerande blir då obegripliga och resultatet 

skulle ge en långtifrån rättvis bild hur dessa yrkesgrupper tar sig an kvinnomisshandelsärenden.25 

De ärendena som uppfyller kriterier för det socialt konstruerade upplevs vara mer eller mindre 

oproblematiska för polisen, ett gripande och ett åtal mot mannen ses som självklart. En stor del 

av de mindre ”självklara” fallen däremot ger inte lika givna åtgärdsval.26  

 

De intervjuade poliserna i rapporten hade enligt kvinnovåldskommissionen vissa 

grundantaganden om kvinnomisshandel, det typiska ärendet sades utspela sig i en familj som 

tillhör de lägre samhällsskikten. Det var inte ovanligt att familjen redan hade sociala problem och 

alkoholkonsumtion ansågs vara mycket vanlig, nästan en ”självklar ingrediens.”27 

Intervjupersonerna hade dock påpekat att kvinnomisshandel även förekommer i samhällets högre 

skikt men baserat på egna erfarenheter ansågs det fenomenet mindre vanligt.28 Kvinnomisshandel 

beskrevs som ett socialt och strukturellt problem där missbruk, ekonomiska svårigheter och 

arbetslöshet var utlösande faktorer i relation till de strukturella villkoren, det vill säga män som 

överordnade kvinnor. Rapporten visar även att synen på kvinnan som inte står vid sin anmälan 

eller inte anmäler mannen överhuvudtaget var ett grundantagande som hade avgörande betydelse 

för betraktandet samt hanteringen av kvinnomisshandel.  

 

                                                 
24 Kvinnovåldskommissionen, ”Motsträvighet som anomali i rättsväsendet”, i Kvinnofrid, sou-rapport1995:60 

(Stockholm, 1995), s. 92. 

25 Kvinnovåldskommissionens rapport, s. 93. 

26 Kvinnovåldskommissionens rapport, s. 93.  

27 Kvinnovåldskommissionens rapport, s. 152 

28 Kvinnovåldskommissionens rapport, s. 152. 
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Den misshandlade kvinnan sågs i dessa fall som en ”motsträvig klient” och dess ärenden såg som 

”följetonger” då kvinnan ofta ändrade sina uppgifter och även gick tillbaka till mannen som slagit 

henne. Kvinnans benägenhet att inte medverka under rättsseriens gång beskrevs av polisen som 

den avgörande faktorn till att många förundersökningar lades ned och därmed kunde inte åtal 

väckas. Vidare tycktes polismännen i rapporten vara mycket noga med att deras ingripanden i 

ärenden som vinr skulle vara korrekta och att de då i förlängningen kunde rättfärdigas för både 

kollegor och åklagare. Den vanligaste åtgärden beskrevs vara medling då det ofta var svårt att 

utreda om ett brott var begånget och därmed saknades gripandesskäl på den misstänkte 

personen.29 Detta skapade konsekvenser och oro hos poliser då ett beslut om medling lämnar 

både mannen och kvinnan kvar på plats, ett gräl kunde således uppstå, ett brott begås och 

därmed blev beslutet att lämna paret starkt ifrågasätt. För att hantera detta orosmoment skrev 

polisen retoriska minnesanteckningar där syftet var att nästkommande instans skulle bedöma 

situationen på samma sätt. Uttrycket ”det ger inget resultat” visades sig vara vanligt bland 

poliserna, och ett positivt ”resultat” av ett ärende definierades som att den misshandlande 

kvinnan gör en anmälan som hon sedan står fast vid. Dock ansågs de bristfälliga ”resultat” ligga 

till grund för att många av de intervjuade poliserna upplever kvinnomisshandelsärenden som 

tröttsamma menar kvinnovåldskommissionen. Detta kombinerat med den nämnda ängslan hos 

poliserna att en kvinna skulle vara ”motsträvig” redan från början kommer i uttryck i hanterandet 

av ärendet, poliserna försökte arbeta för att minska kvinnornas utrymme att försvåra deras arbete. 

Detta visade sig bland annat i försök till övertygande argumentation i syfte att få kvinnan att 

anmäla eller att stå fast vid anmälan, även en snabb och effektiv utredning sågs vara en 

förebyggande åtgärd så kvinnan inte skulle bli ”motsträvig”. Övertalningen verkade enligt 

rapporten inte vara lika övertygande i alla fall, kvinnor som inte sågs kunna bli ”lyckade resultat” 

gavs inte lika mycket ansträngning som det motsatta fallet.30  

 

En anmälans potential för att hålla eller inte hålla under en rättsserie tycktes ingå i polisernas sätt 

att bedöma och hantera en situation redan från början. Åklagarna har idag möjlighet att väcka åtal 

mot kvinnans vilja och därmed utan hennes medverkan så länge det finns rättsintyg eller annan 

dokumentation som kan styrka att ett brott har begåtts.31 Kvinnans egen berättelse tillskrivs dock 

stort värde och ansågs många gånger vara avgörande för en fällande dom trots att annan 

bevisning fanns att tillgå. Rapporten avslutas med att beskriva kvinnan som en juridisk anomali 

då hon är målsägande men uppträder ofta till förmån för den misstänkte: genom att frångå eller 

ändra sin berättelse blir hon således en allierad till den misstänkte men det finns inget juridiskt 

utrymme att kategorisera henne som misstänkt och därmed bemöta henne därefter. 

Sammanfattningsvis bedöms ett kvinnomisshandelsärende från första början utifrån den potential 

som finns att hålla i en rättsserie, de ärenden som passar in i den socialt konstruerade bilden av 

                                                 
29 Kvinnovåldskommissionens rapport, s. 153. 

30 Kvinnovåldskommissionens rapport, s. 153ff. 

31 Kvinnovåldskommissionens rapport, s. 155ff. 
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kvinnomisshandel resulterar med stor sannolikhet i gripande och åtal. Detta typfall ser för 

rättsväsendet lämpligt ut och visar upp kvinnan som ett offer ”värt” att känna sympati för. 

Mindre ”lämpade” fall framstår som mer komplicerade och ger således inte självklara åtgärder, 

och denna ”typ” av kvinnor som poliserna redogjort för finns i klart varierande verkligheter och 

löper därmed risken att hamna utanför ramen för ett ingripande.32 Denna rapport är nu femton år 

gammal och generellt påstås det att mycket har hänt inom både handhavandet av och riktlinjer 

för vinr. Långtgående förstahandsåtgärder33 är praxis och våld eller brott i nära relation är det 

begrepp som används. Allt bådar för ett positivt resultat, eller?   

Analys 

Denna analys bygger precis som kvinnovåldskommissionen på två utgångspunkter, jag anser det i 

likhet med föregående sagda rapport vara ”[…] mer fruktbart att tolka polisers och åklagares sätt 

att resonera om kvinnomisshandel inom ramen för organisatoriska krav och förutsättningar, 

istället för som uttryck för individuella attityder hos den enskilde […]”.34 Således bör 

intervjupersonens bedömningar även beaktas i relation till arbetskultur, regler och det rättsliga 

systemets utformning. Likaså berörs utgångspunkten kring den socialt konstruerade bilden av 

kvinnomisshandel som enligt rapporten inte upplevs stämma överens med polisernas verklighet. 

Precis som ovan skrivet kan anammandet av en sådan utgångspunkt göra att polisernas 

resonemang uppfattas som obegripligt. Kvinnovåldskommissionen menar till och med att ”[…] 

med en dylik utgångspunkt framstår snart varje uteblivet gripande av mannen och varje avskrivet 

ärende som direkta tjänstefel […]”35, eftersom den konstruerade bilden av våldet skiljer sig 

markant från den bilden av verklighet poliserna uttryckt. Detta leder naturligtvis i förlängningen 

till en skev föreställning av polisers hanterande av vinr och det bestrider även mitt val av 

angreppssätt som främst är att få förståelse för mina informanters uttryckta livsvärldar.  

 

I följande analys ämnar jag i två delar presentera informanternas upplevelser och resonemang 

kring vinr. Första delen introducerar de diskurser som uppkom i diskussion kring våld i nära 

relation, andra delen rör sig på en djupare nivå kring informanternas resonerande om diskurserna 

hopplöshet, okunskap och bilden av offret.  

                                                 
32 Kvinnovåldskommissionens rapport, s. 85-160.  

33 Med långtgående förstahandsåtgärder menas att poliserna gör så mycket de kan på platsen för brottet. De håller 

förhör, dokumenterar eventuella skador och dylikt.  

34 Kvinnovåldskommissionens rapport, s. 95. 

35 Kvinnovåldskommissionens rapport, s. 93. 
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Synliggörandet av diskurser I 

Föreställningens diskurs 

Inom denna diskurs redogör informanterna för deras föreställning om hur ett fall av vinr i regel 

upplevs. I intervjuerna växte en bild fram av våld i nära relation som något först och främst 

heterosexuellt, således ett lägenhetsbråk där en man och en kvinna finns representerade. Vem 

som är förövaren uttrycks bland informanterna vara olika, antingen slår mannen kvinnan eller så 

slår de varandra. För informanterna var det inte ovanligt att de berörda personerna redan har det 

jobbigt socialt, och våldets inslag är något som pågått länge. Informanten Bengt berättar: 

Första tankarna är en man som slår sin kvinna. Det är väl det första jag tänker på. En 
kvinna som är underlägsen, nertryckt. Och det är något som pågått länge, det är inte 
första gången. Jag känner att det ofta är en familj som har det ganska jobbigt socialt, 
inte jättehögt upp i den sociala sfären. Bengt 

Föreställningen om kvinnan som nedtryckt och underlägsen är vanligt förekommande i 

informanternas utsagor, det psykiska våldet i en sådan relation sammankopplas med en skärskild 

aspekt av makt som nedan uttrycks av Lisa som något fegt. Det psykiska förtrycket av en kvinna i 

en sådan kontext upplevs allvarligare än andra typer av misshandel då det kommer så 

”personligt”:  

Förtryck och förnekelse ploppar upp i huvudet, och dominans, förtryck då, om man 
börjar med det, är den som är utsatt då för våld eller hot, att man kommit så långt på 
något vis, att det här är så normalt så att den personen enligt mig som förtrycker offret 
då, det är så fegt på något vis. Det är så naturligt för den utsatta, att det blir en 
skärskild makt på något vis. Förtrycket blir annorlunda här än om man säger jämfört 
med andra misshandlar och olaga hot som sker till exempel på krogen eller så, det blir 
ett starkare förtryck, det kommer så personligt. Lisa 

Således ges en bild av informanternas utsagor, i typexemplet av vinr så skapas två aktörer som 

uttrycks vara olika. En man och en kvinna som förutsätts ha en heterosexuell relation, mannen 

beskrivs i situationen som aktiv med tydliga verb, exempelvis med orden förtryckande och 

dominerande. Kvinnan som är offret i diskursen beskrivs med adjektiv, såsom nedtryckt och 

underlägsen. När Bengt beskriver båda aktörerna tillsammans i följande mening ”Första tankarna 

är en man som slår sin kvinna” (min kursivering) blir det således tydligt att dessa aktörer skiljer sig 

markant. Aktörerna beskrivs med hjälp av dikotomier, det vill säga genom framställningen av 

motsatspar vilket jag ämnar komma åter till i en senare beskrivning. Vidare i diskursen beskrivs 

en uppfattning om våld i nära relation som något normaliserat, Sociologen Eva Lundgren skriver 

i sin bok Våldets normaliseringsprocess att när det talas om våld och normalitet bör detta kopplas till 

flera aspekter: ”Våld upplevs som vanligt, det vill säga som normalt, våld sätts i samband med 

könsbilder som i vår kultur antas vara normala […].”36 Utifrån föreställningen av aktörerna som 

ovan beskrivet kan våld i nära relation förstås som normaliserat, och just denna konstellation 

upplevdes av informanten Lisa som särskilt allvarligt.  

                                                 
36 Eva Lundgren Våldets normaliseringsprocess (Stockholm, 2004), s. 19. 
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För informanten Lars finns också ett antagande om den heterosexuella relationen som den 

”vanligaste” inom våld i nära relation, dock lägger han till fler faktorer kring typfallet. Han 

upplever att alkoholen är vanlig och även att det är anledningen till att det gått ”överstyr”: 

Våld i nära relation då tänker man ju på, ja det vanligaste är ju kvinna och man då, 
som ja, när dom supit ett tag så går det överstyr och ingen vet riktigt vad som hänt, 
det är det vanliga då. Lars 

Alla informanter beskriver att i majoriteten av fallen av våld i nära relation fanns det alkohol 

inblandat, antingen hos en av parterna eller hos båda och föreställningen kring vinr och offret för 

situationen blir således även beroende av olika yttre förutsättningar. Bengt diskuterar i kommande 

citat offer med ”lägre status” som de offer som är vanligast förekommande, likaså menar han att 

de också går tillbaka till sina partners efter incidenter av våld eller hot om våld i högre grad. Han 

resonerar också kring deras trovärdighet i rättserien, om våldet pågått länge, om de varit berusade 

och ensamma tror Bengt att det kan påverka domens beslut. Således utmålas olika 

påverkansfaktorer såsom att alkohol och ”lägre status” står i relation till trovärdighet.   

Det är vanligare att vi kommer i kontakt med dem som har lite lägre status, där det är 
lite av en fyllekvart eller så. Och att det är kanske oftare bland dem som de går 
tillbaka, de har inget annat socialt nätverk som kan rädda dem. Bengt 

Ja och jag tror att även om man tänker sig vittnen och rättegång. Jag har ju inte varit 
där så mycket, men där är ju också vittnen mer eller mindre trovärdiga och det måste 
ju innebära att även målsäganden är det, mer eller mindre trovärdiga. Det tror jag. 
Som sagt, fulla själva och kanske är det något som pågått länge och ändå, jag 
spekulerar ju bara men jag tror det har betydelse, ja det tror jag. Helt klart. Bengt 

Lars använder sig av ordet ”krakar” när han beskriver parterna som är inblandade i fall av vinr, 

och uttrycker att den miserabla situationen gör att han kan hålla distans till sina känslor:  

Intervjuare: Så du blir inte arg själv, att du lägger ned dem känslorna? 

Nej, sen är det ju krakar dom här alltså, människorna alltså, finns inget att bli arg över. 
Lars 

Intervjuare: Vad är en krake? Kan du beskriva ett typexempel av vinr, menar du en 
kvart, alkohol, man och en kvinna? 

Ja, men det är en riktig fylla alltså, det är då det spårar ur och det är ju också svårt att 
reda ut, för oftast minns ju ingen vad som hänt. Lars 

Det faktum att alkohol upplevs vara vanligt i fall av vinr behöver i sig inte vara problematiskt i 

diskursen. Problematiken kan uppstå när det blir en förklaringsmodell eller en förmildrande 

omständighet i allt för hög utsträckning under arbetsgången. Såsom Lars beskrev ett typfall av 

vinr ”en riktig fylla, det är då det spårar ur”, eller benämningen av ”krakar” som en kategori av 

människor vilket implicerar vissa egenskaper och därmed rättfärdigar uttryck som ”finns inget att 

bli arg över”. Holmberg, Smirthwaite och Nilsson skriver följande: ”[…] att samtidigt fokusera 

missbruk och misshandel kan ge associationer till att alkohol och drogpåverkan används som den 
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huvudsakliga förklaringen till mäns våld mot kvinnor, och att den samhälleliga 

könsmaktstrukturen förbises”.37 Vidare menar författarna att missbrukande kvinnors situation i 

högre utsträckning uppfattas utifrån ett individuellt perspektiv än ur ett strukturellt sådant. Våldet 

i en missbruksrelation kan således uppfattas förmildrande, eller som mindre upprörande då 

individuella omständigheter spelar in. Av stor vikt är att offret i första hand bör definieras som 

brottsoffer än utifrån andra kontextbundna värden såsom missbruk och socialstatus menar 

författarna. Utifrån informanternas berättelser så är missbrukande kvinnor i majoritet av offren i 

fall av vinr, och föreställningarna kring dem är tydliga och skiljer sig tydligt från det socialt 

konstruerade offret som anses vara den kategorin som lättast får offerstatus. Holmberg, 

Smirthwaite och Nilsson menar att kunskap och medvetenhet bör finnas kring detta och påpekar 

att kvinnor i missbruk riskerar att klandras för att de har en relation med förövaren, eller för att 

de misslyckats med att lämna denne. Vidare finns en risk att de anses ha sig själv att skylla för att 

de utsatts för brott, eller låter sig utsättas för brott. En missbrukande kvinna kan befinna sig på 

platser som inte är klanderfria och det finns en allmän uppfattning om att missbruksmiljöer är 

våldsamma och då riskerar våld i nära relation att förbigås som allmänt stökigt i en ”fyllekvart” 

som Bengt definierade platsen för brottet. 38 Likaså Lars som beskrev de inblandade parterna som 

”krakar”, detta ger således ett uttryck för att det finns definitioner av människor som implicit 

indelas ur intersektionella kategoriseringar såsom kön och klass, vilket sammantaget skapar en 

viss bild av ett offer och likaså platser vilka kan uteslutas som ”riktiga” eller ”rätt” för det mest 

gynnsamma fallet av vinr. 

 

Alkoholen upplevs av informanterna dock inte som ett huvudproblem utan snarare ett av många. 

Återkommande ärenden genom den rädsla som finns hos målsäganden är några faktorer som 

informanterna finner ”jobbiga”. Christian förklarar: 

Jag tycker det stora problemet är att man varit på vissa adresser flera gånger om och 
sen går man och hör med utredaren och sen så har hon tagit tillbaka allt. Ofta är det 
så, och ofta när man är där så är de väldigt villiga att nu har jag fått nog, har varit med 
om det här i X-antal år, nu gick det över gränsen. Ja men jättebra säger man då och 
lägger ned värsta arbetet, och flera timmar och man hoppas och tror på det. Men så 
drar dom tillbaka det, och ofta blir det ju ingenting då, som jag förstått det. Christian 

Intervjuare – Känns det som att du jobbar i motvind? 

Ja men det gör det. Det känns som att allt bygger på att hon hänger med hela 
rättsserien, från att vi är där tills att det blir, eller ja går upp till tingsrätten och där 
också. Även fast vi kan samla bevis, vi kan skriva ett pm som vi ska, att hon har 
skador, stökigt i lägenheten och så. Man kan skriva rätt mycket, men sen drar hon 
tillbaka sin, liksom nej jag ramlade, jag vill inte medverka. Så blir det ingenting. Sen 
kanske det räcker med ett videoförhör, det vet inte jag, men som man hör så blir det 
ingenting då. Det tycker jag är det jobbiga. Christian 

                                                 
37 Holmberg, Smirthwaite, Nilsson, s. 26. 

38 Holmberg, Smirthwaite och Nilsson, s. 147. 
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Vidare utmålas en bild av ett betydande ansvarsbeläggande på kvinnan i situationen som står i 

relation till informanternas nedlagda arbete i fallet. Ovan kan vi se att informanten använder 

uttryck som ”lagt ned värsta arbetet” och för att sen kontrastera med att sen ”drar dom tillbaka 

det” vilket resulterar i att informanten beskriver en upplevelse av att han därför jobbar i 

”motvind”. Likaså menar informanten att ”allt bygger på att hon hänger med hela rättsserien”, 

vilket implicit ger kvinnan det övergripande ansvaret för fallets utgång, likaså när Christian 

uttrycker sin upplevelse att även fast de ”skriver mycket” så ”blir det ingenting.” Detta blir en 

problematisk situation då informanten uttrycker att han behöver offrets medverkan för att denne 

ska känna att ”något ska hända”, vilket ytterligare belägger offret ett ansvar, ansvaret att 

polismännen inte ska behöva känna att de jobbar i motvind. I Christians utmålade bild finns 

ytterligare en intressant aspekt, nämligen det som inte sägs, förövaren nämns aldrig som ett 

huvudproblem i fall med vinr utan det är endast kvinnan han pratar om, jag ämnar återkomma till 

detta. 

Arbetsgångens diskurs 

I arbetsgångens diskurs redogör informanter för hur de upplever arbetsgången och arbetet med 

våld i nära relation. Utifrån informanternas utsagor så menar alla att våld i nära relation är ett av 

de vanligaste jobben de ”åker på”, och det finns en rad problem i arbetsgången som 

informanterna identifierar. Återigen tas offrets medverkan upp men en ny dimension av problem 

uppstår under arbetsgången, även här konstrueras problemet runt kvinnan, i fokus finns hennes 

oförmåga att hålla fast vid vad som hänt. Bengt förklarar: 

För det första att få den utsatte, oftast då en kvinna, att hålla fast vid vad som hänt i 
en fortsatt utredning. Och det andra problemet är väl kanske bevisfrågan som ofta är 
ganska svår i och med att det inte är så många vittnen. En del kan ju ha skador såklart 
men mycket av det kan dom kanske göra på så sätt att dom inte får några skador till 
och med. Så det kan vara svårt att bevisa på så sätt. Bengt 

Ett uppvisande av ett ”riktigt” offer med synliga skador gör följaktligen att arbetsgången upplevs 

”lättare”, Katarina uttrycker nedan att då är det ”dokumenterat och klart”. Således utmålas av 

informanterna en kontext där vissa aspekter räknas som tacknämliga i utredandet av vinr, 

nämligen hårda bevis såsom synliga skador som tydliggör offret snarare än vittnesmål och 

personliga skildringar. Katarina påpekar även att vinr är ärenden som också tar mycket tid, men 

den faktorn ställs sedan mot samvetet vilket gör att hon anser det vara värt. 

Jag känner då är att okej, nu får jag ta ett djupt andetag och acceptera att det här 
kommer ta ett tag och att jag kommer bli stillasittande, men det är bara att göra det så 
kan jag gå därifrån med gott samvete sen och hoppas på att offret blir hjälpt. Så 
försöker jag tänka. Sen så, sorligt att säga, men rent krasst så önskar man ju ofta att 
det finns kanske lite synliga skador för att det är så himla mycket lättare då att 
verkligen uppvisa, här är ett offer, han eller hon har skador. För då är det 
dokumenterat och klart. Istället för att han gav mig en lavett igår men det är det ingen 
som vet, eller sådana grejer som en örfil eller vad som helst, och det syns inte. Det 
finns inga bevis för att det är så mycket svårare då. Katarina 

Samvetet kommer på tal fler gånger under intervjuernas genomförande, framförallt när jag 

redogör för kvinnovåldskommissionens resultat om minnesteckning istället för anmälan. 



 17 

Minnesteckning är inget som används i större utsträckning idag menar informanterna utan 

anmälan skrivs alltid, som en del i ledet av att göra sitt jobb och för personlig tillfredsställelse.  

Jag skriver en anmälan om man misstänker brott och även om den är tveksam så 
känns det som att man hellre skriver och den får läggas ned. Lisa 

Fast har man minsta lilla misstanke, så är det ju ibland att kvinnan inte vill säga något. 
Men man ser ju att det är något, då skriver man ju en anmälan. Så är det ju. Bengt 

Arbetsgången kan även kantas av dilemman menar informanterna, framförallt i situationer där 

båda parterna har slagits. Informanterna upplever dessa fall som vanliga men även som svåra, 

framförallt om det finns barn inblandade. Oftast grips mannen men ibland känns det inte helt 

rätt, och beslutet om gripandet står ofta i relation till en diskussion om huruvida kvinnan ska vara 

hemma med barnen eftersom de upplevs stå varandra mer nära uttrycker Katarina och Lars 

nedan. 

En måste ju oftast väck, så är det ju. Och det blir ju oftast mannen av någon 
anledning. I dom här fallen när båda slagits. Det är det nog omedvetet., sen så om det 
finns barn inblandade, om det finns barn hemma så oftast i alla fall så är ju barn lite, 
vad ska man säga närmare sin mamma, bundna till mamman på något sätt Katarina 

Ja det är väl som det är, ofta märker man ju, är det ett tjafs och båda är lika dåliga så är 
det ju alltid han som åker med. Lars 

Intervjuare: Varför är det så? 

Ja säg det, gamla inbundna könsroller. Lars  

Intervjuare: Finns det något tänk bakom det, att han kan tillfoga mer skada eller varför 
griper man inte båda? 

Ja bra fråga, mannen är alltid busen på något sätt, och ja ofta är det ju så också, det är 
ju mannen också som är starkare rent fysiskt. Sen blir det ju ofta lite krångligare att 
gripa kvinnan om det finns barn inblandat då tycker man att mamman ska vara kvar 
och det är ju lite fel för det finns ju inget som säger att mannen skulle vara sämre med 
sina ungar. Lars 

Således konstrueras en bild kring en annan dimension av generella föreställningar, nämligen 

könsroller. Det råder en viss medvetenhet kring dessa men fortfarande finns en bild av kvinnan 

som en naturlig besittare av moderliga egenskaper och mannen som ”buse”. Enligt 

informanternas utsagor genomsyrar dessa föreställningar polisens agerande i situationer där båda 

parterna har slagits. En sådan komplex situation upplever informanterna som vanligt 

förekommande, och majoriteten av dem hade haft tvivel kring om de faktiskt hade gripit rätt 

person. Lars uttryckte att anledningen till att mannen för det mesta alltid greps var på grund av 

”gamla inbundna könsroller”, en annan faktor informanterna resonerade fram som förklaring var 

eventuella barn i situationen. Sociologen R. W Connell skriver i sin bok Maskuliniteter följande: 

”[…] att kvinnor och män följer en allmän uppsättning förväntningar som är knutna till deras kön 
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– ’könsrollen’.”39 Således finns det ett förväntat sätt att vara som kvinna och man, Connell menar 

likaså i den nämnda boken Om genus att ”Kvinnor antas ha en uppsättning egenskaper och män 

en annan”40. I dessa uppsättningar presenterar Connell egenskaper som uppfattas vara 

dikotomiska, kvinnan är omsorgsfull, ansvarstagande och vårdande, medan mannen förväntas 

vara rationell, aggressiv och envis. Dessa förväntningar finns med oss på ett implicit sätt, tas för 

givet och förväntas vara sanna och påverkar på så vis informanternas förståelse och hantering av 

situationen, mer eller mindre medvetet.  

 

Talet om viljan att göra sitt bästa och framförallt viljan att hjälpa är tydlig hos mina informanter. 

Under intervjuernas gång blev detta tydligt, till exempel att omsätta viljan till aktion genom att 

”färga” sitt pm för att kunna förmedla en känsla för utredaren, så denne ska förstå och uppfatta 

situationen på samma sätt som informanten själv. Därmed tydliggörs en implicit förhoppning om 

att utredaren i sin tur kanske jobbar hårdare med ärendet om förmedlandet av en känsla 

frambringas. Lisa berättar: 

Intervjuare - Är det vanligt tror du att man färgar sin tolkning? 

Ja, det är vanligt. Jag gör det. Lisa 

Intervjuare – Gör du det med en förhoppning om att det ska hålla längre upp eller 
varför försöker man ge beskrivningen mera liv? 

För att återskapa stämningen på platsen, att kände jag att hon var väldigt rädd och 
skriver det. Så blir det lite mer kraft i det, och känner jag det så skriver jag det, för att 
utredaren ska kunna skapa sig en bild om hur det var på platsen. Lisa 

Lars fick samma fråga och menar att han har en gräns mellan att förmedla en känsla med ett 

motiv och utifrån det som faktiskt hänt. Att färga sitt pm handlar således om att förmedla en 

känsla men att inte ljuga är en förutsättning. 

Både ja och nej får jag ju säga där, för man vill ju kunna stå för det man har skrivit 
men visst upplever jag att hon var rätt skraj så skulle jag skriva som du sa väldigt rädd 
istället för bara rädd. Så ja det handlar lite om hur man formulerar sig men i slutändan 
så handlar det om vad har hänt här, har hon fått stryk, har hon fått dom här skadorna? 
Lars 

Ännu ett sätt som presenterar viljan att hjälpa kvinnan är att ”säkra” hennes medverkan, Christan 

resonerar:  

”Det är skitviktigt (att få ett videoförhör, min anmärkning.) det är ju något som kan 
göra att det håller hela vägen, även fast de drar tillbaka. Så det känns som att man 
lägger ner extremt mycket fokus på, att man verkligen försöker få med den här 
personen. Det är nästan så att man försöker att inte göra det frivilligt, inte så att man 
säger det här är tvång, absolut inte. Men man försöker göra det fort, typ som ja, nu ska 
vi videofilma och det är så vi brukar göra. Det gjorde jag inte förr då var man så inne 

                                                 
39 R.W Connell Maskuliniteter (Göteborg, 1995), s. 41. 

40 R.W Connell Om genus (Göteborg, 2002), s. 58. 
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på att det är frivilligt, det är frivilligt. Det är något man har snappat upp eller vad man 
nu ska säga.” Christian 

Trots den upplevt tuffa vardagen och arbetsgången med att hantera vinr finner informanterna 

vägar för att få utlopp för sin vilja att hjälpa den utsatte, ett av detta sätt var att färga sina pm. 

Detta visade sig vara ett gemensamt förfarande bland informanterna, motivet med detta var att 

förmedla en känsla, att få den kommande instansen att se på situationen på samma sätt som 

informanten själv. De utvecklar således ett för situationen sätt att nå målet, att ärendet ska sluta i 

ett åtal. Likaså blir förfarandet som Christian beskrev, nämligen att redan på förhand hindra 

kvinnan från att ”störa” rättsprocessen genom att inte vilja medverka i ett videoförhör som 

ansågs av markant vikt för den fortsatta utredningen. Detta kan problematiseras då det finns en 

tunn gräns mellan polisernas uttryckta kunskapsövertag, att mena väl och offrets integritet och 

frivilliga val mellan att medverka eller ej i ett videoförhör. Bland informanterna fanns således en 

känsla av hopplöshet och av att jobba i motvind, en förväntan och en erfarenhet av offer som 

slutar medverka gör att informella arbetssätt införs för att få denne att hålla rättserien ut och även 

i hanterandet av vinr.  

Synliggörandet av diskurser II 

Under intervjuernas gång resonerade informanterna på ett djupare sätt kring tre teman nämligen 

hopplöshet, offer och okunnighet som alla uttrycks genomsyra både arbetsgången och deras sätt 

att se, tolka och resonera kring våld i nära relation. 

Hopplöshetens diskurs 

Informanterna känner alla hopplöshet i olika situationer när det arbetar med vinr, Lisa ger uttryck 

för en hopplöshet i relation till offret när förövaren släpps efter en kortare tid och Bengt likaså 

när en situation med vinr upprepar sig. Denna hopplöshet konstrueras i relation till 

informanternas upplevda ansvar som ofta fokuseras kring anmälan, dom och straff.  

Det känns ju hopplöst då när den gripne eller anhållne går ut då så pass tidigt, då 
känner man sig uppgiven mot offret. Maktlös att man inte kan göra mer. Lisa 

Det kanske är när man åker till samma ställe igen. För då har man varit där och gjort 
allt, och så åker man dit igen och då vet man att man är tillbaka på ruta ett igen, då står 
man där i samma situation igen. Då kan det kännas lite hopplöst eller ja, att det känns 
som att man jobbar i motvind då. Bengt 

Lars resonemang rör sig också kring en sorts hopplöshet. Han ger ett uttryck för att jobbet de 

utför är detsamma, men att hans erfarenhet talar sitt tydliga språk, nämligen att det jobbet de 

gjort inte kommer leda någonstans: 

Nu har det här varit så mycket på tapeten också, så trots allt så gör ju vi samma jobb 
även fast vi är där för tionde gången istället för första, även om jag vet att det här inte 
kommer att leda till någonting så gör jag allt enligt boken i alla fall. Lars 

Intervjuare: Är det frustrerande? 
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Nja, det är väl som man säger i lumpen, det är bara att gilla läget. Men visst kan jag 
tycka att det tar en jävla massa resurser när man står där en lördag natt klockan 02 när 
man vet att folk slåss på stan, och så håller man på med någonting man vet inte 
kommer att ge någonting. Men man gör det ju ändå, man prioriterar det före att man 
slår ihjäl varandra på stan, så är det här viktigare, för relationsbrott är ju något man 
verkligen satsar på liksom. Lars 

Intervjuare: Och vad tycker du om den satsningen? 

Jo men det är väl bra, det måste man ju göra men sen är det ju som sagt det där med 
ideala offer och så, men man vill ju verkligen hjälpa till. Den viljan finns ju hos alla. 
Viljan säger ju att man vill göra rätt, men erfarenheten talar ju sitt tydliga språk. Lars 

Kopplingen till erfarenhet gör även Katarina, hon uttrycker att det är svårt att hålla motivationen 

i gång under arbetet med vinr då hon alltför ofta hör att ärenden läggs ned. 

Ja, det känns lite som att jobba i motvind gör det. I början när man började jobba och 
inte riktigt hade förstått det här än, så la man verkligen ned tid på kvinnan, man satt 
där, man pratade, man fick till bra förhör. Och ja, lite av psykologiarbete blev det 
också, men så har man varit på några sådana och så hör man lite hur det har gått med 
de ärendena uppe på krim. Och de har lagts ner och ja, jag vet inte men då känner 
man såhär att det är svårt att hålla gnistan uppe. Katarina  

I intervjun med Bengt resonerade vi kring sambandet mellan äldre poliser och engagemang. Han 

upplever att de flesta individer brinner för arbetet med vinr och tycker inte att den kategorin är 

jämförbar samtidigt som han talar att det finns en sämre ”attityd” hos vissa, och den ”attityden” 

hade Bengt inte märkt av hos yngre kollegor. 

Ja, joo till viss del som sagt. Jag kan inte säga att bara de äldre är så, för så är det inte. 
De flesta är väldigt duktiga och brinner för det här och är duktiga utredare. Däremot 
kanske, hm, ja bland vissa individer är det nog sämre. Och det är inget jag märkt av 
bland yngre kollegor så, att de har en annan attityd. Bengt  

Således utmålar informanternas utsagor en bild kring idén om vad de ska göra, bör göra och vad 

de räknar som en bra insats i ärenden av vinr. En bra insats definierar tre nämnda faktorer i ett 

kausalt samband, anmälan, dom och straff. Om dessa sedan ställs i relation till deras uttryckta 

berättelser kring arbetsgången känns måttet på en bra insats svårt att uppnå. En målbild som 

kontrasterar med verkligheten blir således en tydlig faktor till varför hopplöshetens diskurs 

existerar, och rimligtvis kan denna ställas i relation till arbetslivserfarenhet. Äldre poliser som 

Bengt resonerade kring har sannolikt mer erfarenhet av ärenden som gäller vinr och därmed finns 

en risk för att de genomsyrats av den uttalade känslan om hopplöshet en längre tid, vilket kan 

påverka inställningen till problematiken kring vinr. Den implicita idén om att det ”inte leder 

någonstans” skulle inte behöva finnas om en annan målbild eftersträvas i samband med vinr. Det 

”psykologiarbete” Katarina nämner bör kanske vara en situationsbaserad målbild, det blir således 

lindring för den utsatte att i stunden bli lyssnad på och få hjälp. Risken med att basera sin målbild 

kring tre faktorer gör således att andra aspekter eller andra upplevda ”mål” utesluts eller inte blir 

relevanta i värderingen av händelsen.  
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Diskursen om offret 

Informanterna har en komplicerad bild av offret, när informanterna i sitt tal skapar bilden av 

denne, utmärker sig ett offer som svagt och utsatt i en situation där våldet blivit normaliserat. 

Offret berättas även vara passivt i våldsrelationen eftersom någon annan ringer in en anmälan. 

Lisa berättar: 

De är ofta väldigt svaga och tycker lite att det här är normalt, och ofta är det ju någon 
annan som anmäler, någon granne som ringer eller så då. Lisa 

Ja man märker att hon är förtryckt, hon har ett särskillt sätt att titta, hon tittar bort, 
hon tittar någon annanstans när hon pratar, hon är nervös. Man ser på fingrarna, hon 
kan inte stå still eller så. Lisa 

Man känner sig nästan inte som en polis utan som en medmänniska som på något vis 
försöker men snälla hjälp dig själv ur det här. Dom måste ju vilja också, tyvärr är det 
så. De måste vilja medverka på något sätt. Lisa  

Lars resonerar kring offrets eget ansvar, att det gäller för denne att bestämma sig även fast det är 

”svårt”, likaså talar han om att offret måste inse att förövaren inte är bra i relationen. Katarina 

likaså uttrycker ett oförstående till varför inte offret gör något åt sin situation. 

Ja, lite grann har man ju ett eget ansvar, om du nu bestämmer dig, visst det är svårt det 
där. Men det är precis som om du ska sluta dricka eller sluta knarka eller vad som 
helst, du måste ju vilja det själv. Jag tror att det är där problemet är, jag tror inte på att 
det inte finns instanser som inte hjälper till, och det är nog viljan hos dem själva. Lars 

Ja men alltså det är ju kärlek trots allt, även om han slår henne när han kommer hem 
så är hon ju kär i honom naturligtvis, hon älskar ju den här karln i alla fall och så länge 
hon gör det så spelar det ingen roll hur mycket hon får, det måste ju hon inse själv. 
Att han är inte bra för mig, det är ju bara att gå till sig själv, känslorna styr och vad 
förnuftet säger är ju skit samma. Lars 

Även fast jag själv kan känna att jag fattar inte varför de inte gör något och inte har 
gjort något tidigare Katarina 

Ett gemensamt fokus hos informanterna både i arbetsgångens diskurs och även resonerandet 

kring offret är ansvarsbeläggandet på kvinnan och utelämnandet av förövaren i diskussioner kring 

vinr. Utifrån informanternas utsagor utgår typfallet av våld i nära relation som en situation mellan 

en man och en kvinna, det är mannen som är aktiv och utövar våld mot kvinnan samtidigt som 

det finns ett resonerande kring kvinnans ansvar och outtalade idéer för vem som har ansvar för 

vad i olika situationer. Oftast faller majoriteten av dessa på kvinnan, det är hennes ansvar att 

anmäla, att hålla fast vid sin historia, att lämna mannen och ta hand om eventuella barn. Vidare 

att aktivt medverka under rättsserien och i förlängningen ta merparten ansvaret för brottet och 

underlätta polisens arbete och målbild. Det blir vidare mer komplext då bilden av offret är än mer 

implicit dubbeltydig då denne förutsätta vilja det här, vilja ta ansvaret och hjälpa sig själv ur det 

här som informanterna uttrycker det. Detta står i tydlig kontrast till bilden av offret som berättas 

vara mycket svagt, inte vidare handlingskraftigt och ofta finns det ett antagande om att denne inte 

kommer medverka eller sluta medverka under utredningens gång.  



 22 

Förväntningen på offret att vara aktiv i den passivt tvingande situationen ger denne dubbla roller 

som kan bli svåra att hantera samtidigt som förväntandet på, i denna kontext, den aktiva parten 

kan ifrågasättas. Varför finns det inte ett krav på mannen att vara aktiv här? Mona Eliasson, 

docent i psykologi, skriver i sin bok Mäns våld mot kvinnor att om aktörer, i denna kontext 

poliserna, inte tänker igenom frågor i sådana situationer kan ett oavsiktligt skuldbeläggande på 

offret bli tydligt och därmed gör situationen mer komplicerad än vad den redan är.41 Av vikt kan 

således bli att vända på frågan, från varför går hon inte, till varför låter han henne inte gå, samt 

vända på ansvarsbeläggandet. Mannen i den utmålade bilden blir fråntagen allt ansvar såsom sin 

partnerroll, en eventuell papparoll och framförallt för brottet då det är kvinnan som ska bevisa 

hans skuld genom önskvärda bevis såsom skador på kroppen. Det finns även flera som kan vara 

aktiva i en sån här situation, ett förväntande om att offret själv aktivt ska söka hjälp kan således 

undanhjälpas med att det finns fler inblandande organisationer så att hjälpen kommer till den 

utsatte snarare än tvärtom.  

Okunnighetens diskurs 

Då begreppet våld i nära relation är så öppet kan alla sorters relationer vara representerade och då 

även samkönade sådana. Okunnigheten blir synlig när informanterna får följdfrågor kring ämnet, 

resonemanget kring att normalisera våldet är tydligt. Katarina förklarar: 

Alltså jag tänker väl det som vilket relationsvåld som helst, det förekommer säkert. 
Katarina 

Någon skärskild utbildning vill jag väl inte påstå att vi har fått, det är relationsvåld som 
helhet. Oavsett om det är man/man kvinna/man/kvinna/kvinna så talar man om 
begreppet rent generellt. Katarina 

När informanterna således redogör för sin erfarenhet blir det tydligt att samkönat våld väldigt 

sällan förekommer enligt dem själva, ingen av dem säger sig ha erfarenhet av en sådan situation. 

Lisa spekulerar kring orsakerna och Bengt berättar att han har ”hört talas” om sådana fall:  

Jag har inte varit på något sådant, jag har heller ingen kollega som varit på det. Vet inte 
varför heller, om det är mer ovanligt eller om det ligger ytterligare någon skamkänsla i 
de relationerna, om det är annorlunda,. Jag vet inte varför faktiskt. Lisa 

Jag har faktiskt aldrig varit på ett sådant ärende, de är ju väldigt ovanliga, men jag har 
ju hört talas om det, mina kollegor har varit på det. Bengt 

När jag som intervjuare börjar fråga hur informanterna skulle resonera och agera i en situation 

där det finns en misstanke om våld i en samkönad relation blir bland annat Lisa i citatet nedan 

osäker på sin egen roll, och uttrycker att myndigheten kan belysa problematiken kring samkönat 

partnervåld ännu mer. 

Om jag kom till en sådan situation (samkönat våld, min anmärkning) skulle jag nog 
känna mig mer vilsen, eller hur ska jag tänka på mitt bemötande här, det kommer nog 

                                                 
41 Mona Eliasson Mäns våld mot kvinnor (Stockholm, 1997), s. 20. 
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inte lika naturligt som min erfarenhet har gjort i heterosexuella relationer. Den är nog 
svår tror jag. Lisa 

Intervjuare: ”Tänket” kring samkönat partnervåld, tror du att det finns på 
myndigheten? 

Neej, i väldigt låg utsträckning, det kan belysas jättemycket mer. Lisa 

I en dialog med informanten Bengt blir bristen på detta ”tänk” tydlig:  

 Ja, alltså det har inte varit någon speciell utbildning mot det, men det är klart det har 
alltid tryckts på att det kan vara i olika konstellationer. Jag tycker inte att det är något 
konstigt i det, .vi kan inte handla på något annat sätt, eh egentligen. Jag tror inte det 
skulle bli skärskillt mycket krångligare på något så. Bengt 

Intervjuare - Just när det gäller samkönat våld så kan den här ”konstellationen” dock 
bli otydlig eftersom ett samkönat par måste ”komma ut” som just ett par. 

Ja just där kan det ju bli problem, jag har aldrig varit i en sådan situation så själv, men 
det kan bli problematiskt, vad har de för relation egentligen? Bengt 

Intervjuare - Ett exempel kan ju vara att du kommer till platsen där en kvinna blivit 
slagen av en okänd gärningsperson, på plats finns en väninna som sitter och tröstar. 
Väninnan följer även med till sjukhuset på förhör och så vidare. Men till saken hör att 
kvinnan inte är en väninna utan den misshandlade kvinnans partner. 

Ja visst, där tror jag vi ligger efter alltså, polisen. Det tror jag. Så kan det nog vara, fast 
det är svårt att säga eftersom jag inte varit med eller följt något sådant ärende. Nu 
sitter jag och tänker tillbaka på det där som du sa med att ”väninnan följde med till 
sjukhuset” och dom säger att hon blivit slagen av någon annan, det är väldigt lätt hänt 
alltså. Farligt. Men att vi alltid går in och försöker sära på dem är ju en fördel, istället 
för att den ena alltid är med. Bengt 

Intervjuare - Även fast den ena är ett ”vittne”? 

Ja, det spelar ingen roll, utan man vill prata med dom själva så. Men det är inte säkert 
för det att man vågar säga. Bengt 

Intervjuare - Det finns ju en dubbelskam i det här läget, slagen och i en samkönad 
relation. 

-Ja, om man inte lever som vanligt. Alltså om det fortfarande inte är något man gått ut 
med och sådär. Ja det är ett jätteproblem faktiskt, jag har aldrig ställts inför det. Som jag 
tror.  Bengt (Min kursivering) 

Majoriteten av mina informanter har efter exemplet med väninnan mentalt ”gått igenom” 

eventuella fall där de kan ha missat en sådan problematik, och det finns en uppenbar oro för 

eventuella fel som begåtts. Även Christian resonerar som tidigare informanter: 

Det skulle nog behöva belysas, helt klart. Just att man aktiverar det här att det kan vara 
så, man måste ju bara tänka tanken, ditt exempel är ju klockrent, att väninnan sitter 
och tröstar fast det är den personen som gjort det, även fast man kanske särar finns 
det dubbelskam och man inte berättar, ja det har man säkert missat. Christian (Min 
kursivering) 
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I diskursen kring föreställningar av våld i nära relation så är heterosexualiteten dominerande, 

detta är också enligt statistiken det vanligaste fallet av vinr. Den framträdande 

heteronormativiteten kan dock bli problematisk, exempelvis när den som ovan ställs i relation till 

samkönat våld. Viljan att normalisera samkönat våld är således ett sätt att assimilera 

heteronormativitetens erfarenheter även på andra kontexter. Detta gjorde att jag i ovan citat med 

Bengt finns med och skapar diskursen eftersom det fanns ett tydligt oreflekterat sätt att tala om 

samkönat våld. Normaliseringen kan även komma till uttryck för att de andra referenspunkterna 

är få, således att samkönat våld upplevs vara ovanligt. Även fast ett fenomen som detta är 

ovanligt kan den utbildningsbrist som råder kring samkönade fall av vinr visa sig vara riskfyllt. 

Bengt och Christian har i diskursen kring okunnighet i sitt resonerande påvisat detta genom att 

medge att de kan ha missat en sådan situation. Naturligtvis bör informanterna ta i beaktning att 

fall av vinr är unika, och att ärenden med samkönat våld inte ska handläggas eller utredas på ett 

annorlunda vis utan det som saknas är att aktivera ett icke heteronormativt ”tänk”.  

 

Själva våldet och de mekanismer som genomsyrar partnervåld såsom makt och kontroll är 

desamma oavsett sexuell läggning eller typ av relation, likaså poängterar Gårdfeldt: 

”[…]råder ingen skillnad mellan att vara utsatt inom ramen för en homosexuell 
relation och att vara utsatt inom ramen för en heterosexuell relation. Våldet är 
detsamma vare sig det drabbar bögar och lesbiska eller heterosexuella kvinnor. Det 
finns inte heller någon skillnad vad gäller partnermisshandelns mekanismer. 
Normaliseringsprocessen är lika närvarande i en homosexuell relation, präglad av 
misshandel, som i en liknande heterosexuell relation. Misshandlarens krav på makt 
och kontroll är desamma. Begränsningen av den misshandlades livsutrymme är 
detsamma. Partnermisshandeln är med andra ord sig likt […]”42   

Men de yttre skillnader som finns är det som gör situationen med samkönat partnervåld 

problematiskt och därmed viktiga att belysa. Gårdfeldt resonerar kring en rad viktiga faktorer 

såsom rädslan att leva öppet. Författaren menar att samhällets förhållningssätt till homosexuella 

par påverkar dess självbild, det vill säga att de lever sina liv i ”garderoben”. Således att de döljer 

sina relationer för familj, släkt och vänner, detta gör att för parter i en samkönad relation blir 

utsattheten extra stor. Det sociala nätverket, som informanterna poängterat är viktigt, lämnas 

utanför relationen och partnern presenteras kanske i egenskap av väninna som i exemplet. 

Förövaren i denna kontext får således ett starkt grepp om sin partner skriver Gårdfeldt.43 Denne 

vet att den utsatte partnern inte kommer att söka hjälp eller berätta om misshandeln eftersom en 

sådan aktion skulle innebära ett ”erkännande” av en homosexuell läggning. Även hot om 

avslöjande av den homosexuella läggningen från förövaren menar författaren kan förekomma. 

Det finns således i situationen en dubbel skam, att vara homosexuell och misshandlad vilket ger 

en ytterligare nivå till den redan existerande problematiken. Dock bör det tas i beaktning att inte 

alla homosexuella befinner sig i ”garderoben”, utan detta är endast ett exempel för att påvisa en 

                                                 
42 Nationellt råd för kvinnofrid/Gårdfeldt, s. 17ff. 

43 Nationellt råd för kvinnofrid/Gårdfeldt, s. 18ff. 



 25 

problemsamling som kan bli aktuell inom ärenden gällande vinr. Gårdfeldt skriver även att den 

utsatte ofta saknar referensramar för sin utsatthet då uppmärksamhet och teorier i majoritet riktar 

fokus på den heterosexuelle mannens våld i hemmet mot kvinnan, detta genomsyrade även alla 

mina informanters resonemang. Denna aspekt i relation till att det finns en tystnad i det egna 

homosamhället försvårar skriver författaren. Det finns en rädsla för omgivningen reaktioner och 

även att fördomarna mot den egna gruppen ska förvärras, dessa problem tonas ned. Inom 

gruppen talas hellre om brott av homofobisk karaktär snarare än om våld inom samkönade 

parrelationer, det finns således en känsla av ansvar och lojalitet hos den utsatte.44 Det finns alltså 

vissa strukturella faktorer som måste uppmärksammas och ges förståelse för så att 

ordningspoliser inom myndigheten själva känner att de kan hantera en sådan situation samt för 

att bemötandet och utredningen i sådana kontexter blir korrekt utförda.  

Avslutning 

De ovan synliggjorda diskurserna genomsyrar således det jobb som mina informanter utför i 

situation där misstanke finns och/eller där våld i nära relation har begåtts. Sammanfattningsvis 

uppges ingripande vid vinr vara ett av de vanligaste jobben de utför, även fast viljan att hjälpa är 

stor så samspelar den med hur engagerat informanterna utför sitt jobb. Ofta upplever 

informanterna att deras jobb slutar i ”ingenting” som Christian uttryckte det. Attityden försämras 

således och informanterna upplever att de tappar ”gnistan”, ärendena upplevs gå mer på rutin till 

slut och en uppgivenhet samt uttryck som ”det kommer ändå inte leda någonstans” sätter sin 

prägel på informanternas tal om vinr. Viktigt att poängtera är dock att mina informanter menar 

att jobbet fortfarande utförs enligt ”boken”, vinr är ett så högt prioriterat område att om dessa 

uppgifter inte sköts ordentligt skulle det ifrågasättas ganska snart berättar en informant. Således 

kan inställningen och det personliga engagemanget trappas ned men jobbet utförs ändå korrekt.  

 

De avgörande faktorerna för informanternas inställning till det enskilda ärendet baseras enligt 

utsago på de antal timmar de måste lägga ned i ärendet, offrets vilja eller ovilja att medverka samt 

den extra problematiken kring alkoholens inblandning. Kvinnovåldskommissionen utredning för 

femton år sedan visade på grundantaganden som att kvinnomisshandel sker i de lägre 

samhällskikten och likaså var alkoholkonsumtion en vanlig ”ingrediens”. Kvinnomisshandel i de 

högre samhällsskikten poängterades också, men baserat på arbetserfarenhet var detta inte lika 

vanligt. Dessa antaganden kan således jämföras med hur mina informanter upplever sitt arbete 

med vinr, likheterna är svåra att missa. Likaså visade kvinnovåldskommissionens rapport på hur 

den misshandlade kvinnans sågs som ”motsträvig” och dess ärenden upplevdes som 

”följetonger” och kvinnans benägenhet att inte medverka under rättsserien beskrevs som 

avgörande för att förundersökningen lades ned.  

 

                                                 
44 Nationellt råd för kvinnofrid/Gårdfeldt, s. 22ff. 
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Mina informanter uttrycker alla att ett av huvudproblemen i vinr är just hur den utsatte ofta 

upphör, eller har svårigheter med att medverka under rättsserien, och just dessa fall upplevs som 

hopplösa. Likaså uttrycker mina informanter vikten av att den utsatte medverkar under 

utredningen, exempelvis är videoförhören essentiella för hur utgången ska bli. Mina informanter 

upplever att arbetet med vinr har utvecklats genom åren och ämnet upplevs vara på ”tapeten” 

vilket gör det viktigt att hanteringen av ärendet, exempelvis med långtgående förstahandsåtgärder 

sker korrekt av just den anledningen.45  

 

Kvinnovåldskommissionen menade att medling var den vanligast förekommande åtgärden vilket 

skiljer sig markant från hur mina informanter hanterar ärenden av vinr, där skrivs för det mesta 

en anmälan även om det bara finns en misstanke om brott. Detta tyder således på den nämnda 

utvecklingen av hanterande i vinr. Ännu ett antagande som finns representerat i 

kvinnovåldskommissionens rapport och hos mina informanter är en ängslan om att den utsatte 

redan från början av utredningen ska vara ”motsträvig”, vilket kan ses i utformandet av 

informella ”knep” för hanterandet av ärendena. Poliserna försöker arbeta för att minska den 

utsattes utrymme genom muntlig övertalning om att anmäla, eller stå fast vid anmälan samt att 

snabbt agera för att videoförhöret ska hålls utan att tydligt tala om att det är frivilligt. Dock, i 

likhet med kvinnovåldskommissionens rapport, gavs inte alla fall lika mycket ansträngning då 

informanterna gör en tidig bedömning av fallets utsikter att hålla genom rättsserien. Något som 

inte problematiserades i kvinnovåldskommissionens rapport var bilden av offret. Det råder en 

komplex bild över denne som är mångt och mycket dubbeltydig då offret förväntas vara aktiv i 

en passivt tvingande situation. Ingen av mina informanter gav förövaren någon fokus i 

resonemang kring vinr, vilket jag finner oroväckande då det är förövaren som kanaliserar det 

egentliga problemet i kontexten och därmed bör både ansvar och fokus förskjutas från offret till 

gärningspersonen. Av vikt är dock påpekandet om att mina informanter endast är delaktiga i 

initialskeendet av fall av vinr. Därmed bör det i resonemanget beaktas att gärningspersonen 

eventuellt grips omedelbart och därmed inte längre är en aktör i den del av utredning som mina 

informanter utför, men ett eventuellt fokus kan läggs på denne i vidare utredning och rättsserie. 

Jag som forskare kan ej heller utesluta att informanterna anser att gärningspersonen är så självklar 

som problem att de således av den anledningen inte nämner denne.  

 

Även målbilden kring vinr som omfattar faktorerna anmälan, dom och straff är problematisk då 

detta kan leda till ett genomsyrande av hopplöshet hos poliserna. Målbilden kontrasterar sig 

tydligt från den upplevda bilden av verkligheterna informanterna berättar om då fallen av vinr 

oftast är mycket mer komplexa än just anmälan- dom och straff. En situationsanpassad målbild 

som fortfarande kan eftersträva en dom men även kan ge lindring i stunden för offret bör vara 

rimligt, snarare än lägga krav på denne. En sådan målbild kan även underlätta den uttryckt 

                                                 
45 Med långtgående förstahandsåtgärder menas att poliserna gör så mycket de kan på platsen för brottet. De håller 

förhör, dokumenterar eventuella skador och dylikt.  
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”tunga” arbetsgången kring våld i nära relation för mina informanter. Ej heller representerat i 

kvinnovåldskommissionens rapport finns polisernas resonerande kring våld i samkönade 

relationer. Bland mina informanter har det visat sig finnas ett oreflekterat tänk kring dessa som i 

efterhand visat sig kunna bli tjänstefel, och en oro har uttryckts hos informanterna om eventuella 

sådana har begåtts efter den sekvensen av intervjuerna. Våld i nära relation är oftast en komplex 

situation för informanterna att möta och en ängslan kring hur de skulle hantera ett fall av 

samkönat partnervåld kan leda till ytterligare en dimension av komplexitet. Ett osäkert 

bemötande kan leda till omedvetna kränkningar och andra felsteg i hanterandet kring våld i nära 

relation, i förlängningen kan det finnas risk för att ett brott av denna karaktär inte uppfattas som 

just ett brott som exemplen har visat. Denna jämförelse och de synliggjorda diskurserna finner 

jag intressanta för en vidare diskussion hos myndigheten. Viktigt är dock att återigen påpeka att 

resultatet bör tolkas inom ramen för organisatoriska krav och förutsättningar snarare än som 

individuella ståndpunkter hos informanterna. 

Förslag på vidare åtgärder 

Jag som forskare bör fundera och resonera kring de förslag på vidare åtgärder som presenteras. 

Det går naturligtvis att bedriva politisk forskning ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, men 

det kan vara av vikt att i dialog med mig själv resonera ur vilka mål, värdegrunder och 

världsbilder som jag väljer att föreslå åtgärder ifrån. Det kan finnas en risk för att förslagen blir 

normativa från min sida. Denna medvetenhet anser jag vara av vikt i utformandet av denna del, 

och jag var således noga med att grunda mina förslag inom informanternas diskurser och de 

problem och orsaker som jag anser mig utläst av resonemanget. Detta anser jag ger mig en 

tillräcklig legitimitet att föreslå förslag på åtgärder i direkt anknytning till denna uppsats. Under 

intervjuernas gång lät jag även informanterna själva spekulera kring förslag på vidare åtgärder och 

i dessa diskussioner fanns en slående likhet mellan svaren, nämligen att möta upp offren på ett så 

tidigt plan som möjligt. De ansåg att risken för att offer att sluta medverka är alldeles för hög för 

att arbetet med vinr ska kunna leda till åtal. Bengt resonerar som följande:     

I många situationer (våld i nära relation, min anmärkning) när vi är där, så vet man 
nog inte vad det innebär. Det kanske vi är lite för dåliga på att informera men 
samtidigt, vi vill ju inte skrämma dom. Du vet, du kommer måsta fixa ett eget ställe att 
bo, du kan inte bo kvar här och så vidare. Där kanske problemet är, både att vi är för 
dåliga på att informera om det men vi vill ju utreda ett brott och vi måste i princip ha 
dem att samarbeta. Men visst då har man löst ett brott där och då, men det kommer ju 
att hända igen. Du vet när de vaknar upp dagen efter det hänt och bara okej, han är 
inte här nu, ska han flytta, ska jag flytta. Det är sådana stora frågor och man har ingen 
kanske och bolla det med direkt så. Därför kan det vara viktigt att få mer än vad 
samhället gör nu. Har vi utsatta och det har hänt grejer så kommer det att gå bra om 
de är motiverade, men vi måste fånga upp dem på något sätt, men ingen kanske 
känner ansvar för det? Vems problem är det egentligen? Bengt 

Även Christian resonerar i samma banor: 

Sen är det ju den här problematiken, var tar offren vägen när det har skett? Visst vi 
kanske lägger ned tre timmar med den här personen, sen då vad händer? 
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Gärningspersonen kanske är borta tre dagar som vi sa, vad händer? Vem problem är 
det liksom, någon måste ta tag i det, personen som är utsatt behöver ju jättehjälp. Jag 
tror jättestor del kan göras om man reder ut var den här personen ska ta vägen. När 
gärningspersonen är borta och efter polisen varit på platsen, vad händer då? Christian 

Utifrån ovanstående resonemang kan således utläsas att de utsatta offren lätt faller mellan de 

myndigheterna som finns till hjälp efter situationer av våld i nära relation. Det är av stor vikt för 

poliserna att få den utsatte att medverka och vågar därför inte göra denne helt införstådd med 

situationens allvar eftersom det finns en uttryckt ”lucka” efter en anmälan om vinr:  

 Intervjuperson: Är du rädd att du lovar för mycket i sådana situationer som vinr? 

Ja det är jag absolut, det var ju ett ganska snabb svar ja. Men det är jag. De frågar ju 
ofta vad som kommer hända, hur länge han blir inlåst och det är ju lite utanför min, 
det är ju inte jag som bestämmer. Ibland så försöker jag säga, säg någonting. Ja men 
typ två dagar men det kan bli en dag, han kanske kommer om en halvtimme. Eller det 
kanske dröjer en vecka. Ja jag är rädd då, helt klart. Samma sak när de undrar var de 
ska vända sig, det finns ju kvinnojourer, man försöker ju. Jag har en lapp där det står 
nummer, ring dom här, dom är duktiga. Men det vet jag ju inte. Då blir man ju rädd, 
tänk om de bara skiter i det? Christian 

Utifrån detta finner jag det av stor vikt att utreda denna ”lucka”, att kunna svara på 

informanternas frågor kring vems problem det är att fånga upp den utsatte, och vilka möjligheter 

denne faktiskt har när ett brott i nära relation har skett. En sådan kunskap skulle kunna göra att 

informanterna kan känna sig trygga i mötet med den utsatte. Av kanske än större vikt är syftet 

med en dylik utredning eftersom det i slutändan kan leda till att kvinnor i större utsträckning 

medverkar under rättsserien och i mindre utsträckning går tillbaka till en partner som upplevs 

vara våldsam. Mina informanter slipper således uppleva ärenden som ”följetonger” och därmed 

inträda i hopplöshetens diskurs som påvisat påverkar både arbetsgång och hanterande i ärenden 

av vinr. Kanske är detta ingen lucka för den insatte, men hur vägen efter anmälan ser ut för ett 

offer är otydlig för den enskilde polisen som i sin kontakt med offret kanske endast ger denne en 

lapp med ett antal nummer att ringa, vilket gör att vägen känns än krångligare för den i vars hand 

lappen ligger. Vi kan nog alla enas om att det är en mycket svår situation att efter en incident av 

vinr lämnas med svåra beslut och tiden då förövaren hålls gripen/anhållen uttrycks som knapp. 

Kanske kan ett samarbete mellan polisen, ideella kvinnojourer och brottsoffermyndigheten blir 

ett ännu mer lyckat koncept för Östergötland? En tillsatt utredning kan bli svaret. 

 

Vidare anser jag att de synliggjorda diskurserna således kan bli en vägledning för hur myndigheten 

ytterligare kan förbättra sitt arbete. Det fokus som ligger på offret i fall av vinr bör tas upp i 

diskussion bland poliserna, detta kan detta leda till ytterligare utvärderingar och förbättringar i 

arbetsgången eller så åtminstone bör det finnas en kunskap om var de exempelvis kan hänvisa 

förövaren vilken är den som jag anser behöver hjälp och fokus. Utifrån informanternas 

upplevelser om mannen som den mest frekventa gärningspersonen kan en hänvisning till 

mansjouren i Stockholm exempelvis vara ett förslag. Dock bör även här framhållas att mina 

informanter endast befinner sig på platsen i första skeendet av utredningen, kanske bör 
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problematiken kring offer, gärningsman och dess fokus likaså diskuteras bland utredarna på 

kriminalavdelningen. Vidare bör myndigheten förbättra utbildningen kring våld i samkönade 

relationer med föreläsning kring ovan redogjorda strukturskillnader så ”tänket” aktiveras hos 

varje enskild polis. Av betydelse är även att informera om att rfsl46 brottsofferjour finns tillgänglig 

för hänvisning, då ofta kvinnojourer inte känner till problematiken kring våld i samkönade 

relationer. Eftersom typfallet av vinr ofta uttrycks vara i ”fyllekvartar” bör kunskap kring kvinnor 

i missbruk ges. Detta för att säkerställa att inga felbedömningar görs på grund av förutfattade 

meningar av hur en sådan kontext ”ska” se ut. Även ökad förståelse för en sådan situation och 

dess parter kan vara önskvärt då missbruk exempelvis kan vara anledningen till att den utsatte 

uthärdar en våldsam relation som denne inte förmår avbryta eller binder denne till sin partner. 

Vidare önskade informanterna mer ingående feedback från utredarna som en del i efterarbetning 

kring ärenden av vinr samt för att kunna kvalitetssäkra deras jobb: Bengt förklarar: 

Men det är ju svårt, och det kan man ju önska ibland att man fick feedback på det man 
gör. När man varit på ett ärende och gjort allt det här, kunde man ha ställt en annan 
fråga? Filmat lite annorlunda där för att det skulle hålla bättre? Det tycker jag vi får för 
lite på kan jag tycka. Och likaså det som är bra, typ ja det gjorde ni jättebra fortsätt så. 
Bengt  

Intervjuare: Och från vem skulle den här feedbacken komma ifrån? 

Från utredarna, för dom sitter ju där och kan ta det i lugn och ro och vet vad som 
håller, de har ju kontakt med åklagarna och då vet vad som håller i rätten. Bengt 

I slutet av arbetsprocessen med denna studie publicerades en artikel i Dagens nyheter på dess 

debatt sida. Professor Henrik Belfrage, universitetslektor Susanne Strand från Mittuniversitetet 

och Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall har i samarbete med polisinspektör Lars Widén 

resonerat i likhet med mig på flera punkter. De skriver följande ”Bara ändrad lagstiftning och mer 

samarbete mellan myndigheter kan ge kvinnor utsatta för partnerrelaterat våld bättre skydd.”47 

Den studie som nämnda författare skrivit kommer att presenteras internationellt under våren och 

ger en ”dyster” bild av de utsatta kvinnornas situation. De menar att polisen endast har tid och 

resurser till högriskfall och andra fall tycks läggas i vad de benämner som ”balans”, det vill säga 

att andra myndigheter ska överta ansvaret vilket leder till att ingenting görs.48 Således hävdar 

författarna att de allra flesta våldsutsatta kvinnorna lämnas åt sitt ”öde” och skriver följande: 

”Inte undra på att så många kvinnor (vanligen cirka 25–50 procent) inte vill eller orkar 

fullfölja en polisutredning, eller ens vill ta emot det skydd som polisen anser att de bör ha.”
49

 

Vidare menar de att därför bör dessa kvinnor få hjälp av en starkare och mer aktiv 

                                                 
46 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. 

47 Henrik Belfrage, Susanne Strand och Lars Widén, Våldsutsatta kvinnor får sämre skydd än någonsin (17.5.2010), 

http://www.dn.se/debatt/valdsutsatta-kvinnor-far-samre-skydd-an-nagonsin-1.1098752 (17.5.2010) 

48 Henrik Belfrage, Susanne Strand och Lars Widén, Våldsutsatta kvinnor får sämre skydd än någonsin (17.5.2010), 

http://www.dn.se/debatt/valdsutsatta-kvinnor-far-samre-skydd-an-nagonsin-1.1098752 (17.5.2010) 

49 Henrik Belfrage, Susanne Strand och Lars Widén, Våldsutsatta kvinnor får sämre skydd än någonsin (17.5.2010), 

http://www.dn.se/debatt/valdsutsatta-kvinnor-far-samre-skydd-an-nagonsin-1.1098752 (17.5.2010) 

http://www.dn.se/debatt/valdsutsatta-kvinnor-far-samre-skydd-an-nagonsin-1.1098752
http://www.dn.se/debatt/valdsutsatta-kvinnor-far-samre-skydd-an-nagonsin-1.1098752
http://www.dn.se/debatt/valdsutsatta-kvinnor-far-samre-skydd-an-nagonsin-1.1098752
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lagstiftning, en bättre riskbedömning och bättre stöd från de sociala myndigheterna. I likhet 

med mig skriver författarna att ”[…] många poliser i dag känner sig uppgivna eftersom man 

upplever sig ”sakna verktyg i verktygslådan”. Man upplever lagstiftningen som alltför tandlös och 

passiv. Det är mera regel än undantag att det är brottsoffret som göms undan, får flytta, får byta 

liv och identitet och så vidare, snarare än att gärningsmannen drabbas av sanktioner – sanktioner 

så som de i dag är utformade dessutom bevisligen har dålig eller ingen effekt.”50 

 

Avslutningsvis vill jag poängtera hur viktigt det är, och hur viktigt jag vet att det är för var och en 

av mina informanter att kunna göra ett gott och tillfredställande arbete med fall av våld i nära 

relation. Förutsättningarna för polisen är osäkra, arbetet med vinr är ständigt aktuellt och i 

utveckling, och det enda jag med säkerhet kan påstå efter denna studie är att den enskilde polisen 

i alla fall har viljan.  

                                                 
50 Henrik Belfrage, Susanne Strand och Lars Widén, Våldsutsatta kvinnor får sämre skydd än någonsin (17.5.2010), 

http://www.dn.se/debatt/valdsutsatta-kvinnor-far-samre-skydd-an-nagonsin-1.1098752 (17.5.2010) 
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