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ABSTRACT  

This thesis addresses the reporting of men’s intimate partner violence to the 
police from the perspectives of abused women. The general aim is to examine 
women’s views on reporting violence to the police, and their interactions with 
the criminal justice system when leaving violent men. The main theoretical 
framework consists of theories on men’s violence against women, on the pro-
cess of ending violence and on organizations. In this thesis, ending violence is 
conceptualized in a wider sense than that of breaking up. A woman is consid-
ered to have broken free when: she has separated from her partner, she has 
freed herself emotionally from the abuser, she has defined the violence as inti-
mate partner violence, and the man is no longer abusing her. Qualitative in-
terviews were conducted during 2010 and 2011 with twenty women with ex-
perience of abuse by a former male partner.  

This thesis explores a complex decision-making process involved in report-
ing violence to the police, which these women apparently increasingly regard-
ed as a viable option as they struggled to free themselves from violent men – 
both emotionally, cognitively and by separation – even as the abuse was still 
ongoing. When making the decision, the woman considers the consequences of 
a police report, both regarding ending violence, and concerning her life situa-
tion in general. 

This thesis also explores the importance of a police report for the process of 
breaking free from violence. The results indicate that the judicial response to 
violence, and the outcome of the legal process in particular, is of central im-
portance. Responses that validate the women’s experiences of violence, arrest 
and incarceration, protection and, ultimately, conviction can contribute to the 
process of breaking free from violence. Conversely, responses that invalidate 



 
 

 
 

the women’s experiences of violence, insufficient protection and preliminary 
judicial investigations being closed can impede the process of breaking free. 
The results also indicate that both abusers and abused may to view the out-
come of the legal process as an indication of what is generally considered 
“right” and “wrong” in Swedish society, which may in turn directly influence 
whether or not the violence will cease. Finally, this thesis also examines the 
criminal justice system’s practical response to violence during the legal pro-
cess, against the background of the Swedish government’s gender-equality goal 
that men’s violence against women must cease; the legal system has been as-
signed a major role in its realization. Findings indicate that while the judicial 
system is invested in counteracting men’s violence against women, the way vi-
olence is handled in practice may have the opposite effect, and, by extension, 
help reproduce gender inequality. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering 
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är en fråga som uppmärksammats 
såväl nationellt som internationellt under de senaste decennierna. Det finns en 
bred samsyn om att våldet är omfattande, skadligt och att det måste upphöra 
(Europarådet 2011; United Nations 1994; WHO/LSHTM 2010). Att våldet 
ska upphöra är ett mål som förenar mellanstatliga, statliga, kommunala och 
idéburna organisationer som arbetar med att bekämpa våldet och de kvinnor 
som i sina vardagsliv försöker frigöra sig från våld.   

I Sverige har polisanmälan kommit att betraktas som en del av lösningen på 
problemet med mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Den svenska staten 
har, genom statlig styrning, tilldelat det straffrättsliga systemet en central roll i 
arbetet med att få mäns våld mot kvinnor i nära relationer att upphöra. Det 
straffrättsliga systemet har fått i uppdrag att tillämpa ny lagstiftning samt att 
utveckla sin kompetens, sina metoder och sina verksamheter. En förutsättning 
för att rättssystemet ska kunna arbeta mot våldet, är dock att det polisanmäls. 
Om våldet inte polisanmäls, så kan inte det straffrättsliga systemet motverka 
det. 

Den borgerliga regeringen gav år 2007 i uppdrag åt Rikspolisstyrelsen att 
arbeta för att få fler att polisanmäla brott i nära relationer. Rikspolisstyrelsen 
startade år 2009 informationskampanjen Kom till oss som bland annat bestod 
av annonser och en kampanjhemsida. Tanken bakom kampanjen var att få 
fler att polisanmäla genom att bredda bilden av brotten, att visa att brotten är 
vanliga och att visa varför det är viktigt att anmäla (Rikspolisstyrelsen 2010; 
2014). Budskapet i annonserna var att personer utsatta för våld i nära relat-
ioner ska vända sig till polisen:  
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Om du tror att du är korkad, äcklig och att du förtjänar några knytnävsslag 

då och då…   …ska du absolut komma till oss.  

Polisen (Rikspolisstyrelsen 2014) 

På kampanjhemsidan uppmanas våldsutsatta att polisanmäla. Polisanmälan 
framställs där som en möjlighet att få männens våld att upphöra:  

Om du utsätts för den här typen av brott ska du göra en polisanmälan. En 

anmälan kan vara ett sätt att få slut på en livssituation med inslag av våld 

och kränkningar. (www.polisen.se/Komtilloss) 

Det är inte endast från polisens håll som kvinnor uppmanas att anmäla mäns 
våld i nära relationer. Inom olika verksamheter som vänder sig till våldsutsatta 
kvinnor, däribland kvinnojoursrörelsen som jag själv varit en del av, upp-
märksammas att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett brott som kan, 
bör eller ska polisanmälas. På så sätt markerar verksamheterna till kvinnor att 
våldet är allvarligt, och inte någon privat angelägenhet.  

Det finns således ett imperativ om polisanmälan som framställer polisanmä-
lan som en del av lösningen på problemet med mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer.  

När polisanmälan betraktas som eftersträvansvärt, och som en del av lös-
ningen på våldet, framstår det som problematiskt att de allra flesta kvinnor 
som utsätts för mäns våld i nära relationer inte polisanmäler. Olika studier 
som genomförts under de senaste åren beskriver ett mörkertal på mellan 73-95 
% (Brå 2009; Brå 2014; NCK 2014).1 Därtill framstår det som problematiskt 
att många kvinnor som polisanmäler avbryter sin medverkan i brottsutred-
ningen. I en undersökning från 2012 var det 60 % av 474 kvinnor som inte 
medverkade i utredningen, och i en tidigare undersökning från 2008 var det 
33 % av 54 kvinnor som avbröt sin medverkan (Brå 2008b; Scheffer Lindgren 
et al. 2012). Dessa siffror väcker frågor om huruvida kvinnor delar uppfatt-
ningen om polisanmälan som en del av lösningen på männens våld mot dem.   

I den här avhandlingen vill jag skifta fokus på frågan om polisanmälan vid 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Fokus skiftas från polisanmälan som 
                                                   
 
1 En tanke bakom Rikspolisstyrelsen kampanj var att minska detta mörkertal (Rikspolisstyrelsen 2010; 
2014). 
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ett förgivettaget mål i sig själv – att kvinnor ska polisanmäla så att de kommer 
in i rättsapparaten – till kvinnors frigörelse från våld, och vilken betydelse po-
lisanmälan och det straffrättsliga systemet kan ha för denna. I avhandlingen 
problematiseras antaganden om polisanmälan som en lösning på problemet 
med mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Jag vill ta reda på hur kvinnor 
ser på polisanmälan när de tar sig ur våld. Jag vill även ta reda på hur kvinnor 
som polisanmält ser på mötet med det straffrättsliga systemet och dess bety-
delse för deras möjligheter att ta sig ur våld.  

Dessa frågor menar jag har relevans när det gäller hur mäns våld mot kvin-
nor i nära relationer ska hanteras – för politiken, för det straffrättsliga syste-
met, för socialt arbete, och för kvinnor som tar sig ur våld. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka kvinnors syn på polisanmälan och deras inter-
aktioner med det straffrättsliga systemet2 när de tar sig ur mäns våld i nära re-
lationer. Följande frågeställningar undersöks: 
• Hur ser kvinnor på polisanmälan och det straffrättsliga systemets funkt-

ion när de utsätts för och tar sig ur mäns våld i nära relationer?  
• Hur agerar kvinnor i relation till det straffrättsliga systemet när de tar sig 

ur våld?     
• Vilken betydelse har polisanmälan och rättsprocessen för kvinnors möj-

ligheter att ta sig ur våld?  

I avhandlingen utforskas olika aspekter av polisanmälan när kvinnor tar sig ur 
mäns våld i nära relationer. Detta undersöks med empirisk utgångspunkt i 
tjugo kvinnors berättelser om tankar om, och erfarenheter av, polisanmälan 
och rättsprocessen när de tog sig ur våld. Studien ger kunskap om kvinnors 
relation till det straffrättsliga systemet när de frigör sig från våld. 
  
                                                   
 
2 Med begreppet det straffrättsliga systemet avses i denna avhandling de delar av rättssystemet som 
hanterar det straffrättsliga området, framförallt Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Sveriges 
domstolar. Begreppet är dock långt och otympligt, varför jag även använder begreppet rättssystemet 
synonymt.  
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1.3 Disposition 
I nästa kapitel, kapitel 2, ges en bakgrund till studien. Där beskrivs hur mäns 
våld mot kvinnor kommit att bli en jämställdhetsfråga i politiken, och hur den 
implementerats i den straffrättsliga praktiken.  

I kapitel 3 beskrivs de teoretiska perspektiv och begrepp som utgjort analy-
tiska redskap för att kunna förstå de fenomen som undersöks i avhandlingen.  

I kapitel 4 beskrivs tidigare forskning som uppmärksammat olika aspekter 
av frågan om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer. 
Det omfattar studier som behandlat kvinnors syn på, upplevelser av och ak-
törskap under rättsprocessen; det straffrättsliga systemets gensvar på mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer samt polisanmälans och rättsprocessens be-
tydelse för kvinnors frigörelse från våld. 

I kapitel 5 redogörs för studiens genomförande, empiri och etiska övervä-
ganden. Det inkluderar urval och rekrytering av intervjudeltagare, intervjuer-
nas genomförande och hur jag analyserat empirin.  

I kapitel 6 presenteras den situation som utgör sammanhanget för studien 
med hjälp av fyra fallbeskrivningar. Kapitlet åskådliggör den komplexa livssi-
tuation som intervjudeltagarna befann sig i när de försökte ta sig ur våld. 

Kapitel 7-12 utgör studiens resultatdel. I kapitel 7 belyses en beslutandepro-
cess om polisanmälan. Kapitel 8 och 9 utgör en fördjupning av två aspekter av 
denna – hur kvinnorna såg på männens våld mot dem, respektive hur de såg 
på polisanmälan. I kapitel 10 analyseras mötet mellan kvinnorna och det 
straffrättsliga systemet, med särskilt fokus på friktionspunkter i detta möte. 
Kapitel 11 utgör en fördjupning av kapitel 10. I kapitlet analyseras rättssyste-
mets gensvar på männens våld och kvinnornas hantering av detta gensvar i 
förhållande till könsojämlikhet. I kapitel 12 analyseras polisanmälans och 
rättsprocessens betydelse för kvinnornas möjligheter att frigöra sig från våld.  

I kapitel 13 sammanfattas och diskuteras studiens resultat. Efter det för jag 
resonemang om resultatens implikationer för praktiken.  
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2. JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK OCH RÄTTSLIG 
PRAKTIK 

I det här kapitlet vill jag placera mäns våld mot kvinnor i nära relationer i en 
samhällelig kontext. I den första delen av kapitlet beskriver jag hur frågan om 
mäns våld mot kvinnor kommit att betraktas som en jämställdhetsfråga i poli-
tiken i Sverige. I den andra delen av kapitlet beskriver jag det straffrättsliga 
systemets ansvar och arbete med frågan. Kapitlet behandlar en svensk kontext 
där det som betraktas som en prioriterad jämställdhetsfråga i den offentliga 
politiken ska implementeras i den straffrättsliga praktiken.  

2.1 En fråga om jämställdhet i politiken  
I Sverige har två större omfångsundersökningar genomförts av förekomsten av 
mäns våld mot kvinnor. Dessa visar att nästan varannan kvinna utsatts för 
våld av en man (Lundgren et al. 2001; NCK 2014).3 Utsatthet för mäns våld 
har således visat sig vara en vanligt förekommande erfarenhet hos kvinnor i 
Sverige. En stor del av detta våld sker i nära relationer. Den svenska kvinno-
joursrörelsen har sedan slutet av 1970-talet arbetat för att uppmärksamma 
frågan om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Rörelsen har bedrivit ett 
                                                   
 
3 Definitionerna av våld skiljer sig dock åt i dessa undersökningar. Siffran 46 % i Lundgren m.fl. 
(2001) studie avser den andel av kvinnorna som hade utsatts för fysiskt våld, sexuellt våld eller hot om 
våld av en man sedan 15-årsdagen. Siffran 46 % i NCK:s (2014) studie avser den andel av kvinnorna 
som hade utsatts för allvarligt våld någon gång under livet. Förövaren var i de allra flesta fall män. 
Med allvarligt våld avses påtvingat samlag eller liknande inklusive försök; att ha blivit slagen med 
knytnäve, föremål, sparkad eller utsatt för våld med vapen; att ha blivit systematiskt och upprepat ut-
satt för psykiskt våld och/eller att vid upprepade tillfällen ha sett eller hört våld mellan föräldrarna. 
Även en studie om förekomsten av mäns våld mot kvinnor inom EU, visade att den totala andelen 
våldsutsatta kvinnor i Sverige i ett livstidsperspektiv var 46 % (FRA 2014).   
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omfattande opinionsbildande arbete för att få upp frågan på den politiska 
dagordningen, samtidigt som den gett stöd och skydd till kvinnor som utsatts 
för detta våld. Arbetet har skett utifrån en könsmaktsförståelse av våldet, där 
våldet ses som ett uttryck för, och en återskapare av, mäns överordning över 
kvinnor.  

Frågan om mäns våld mot kvinnor kom på allvar upp på den offentliga po-
litikens dagordning i Sverige under 1990-talet. Den feministiska rörelsens 
könsmaktsförståelse av våldet fick genomslag både nationellt och internation-
ellt. Mäns våld mot kvinnor formulerades för första gången som en jämställd-
hetsfråga i jämställdhetspropositionen Olika på lika villkor. I den beskrivs 
våld mot kvinnor som ”allvarliga uttryck för bristande jämställdhet och där-
med också för den obalans som råder i maktförhållandet mellan könen” 
(Prop. 1990/91:113, s 48). 1993 klargjorde FN att våld mot kvinnor är en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna. Då antog FN:s generalförsamling 
deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor som Sverige senare anslöt 
sig till (United Nations 1994). Deklarationen definierar våldet, dess grundläg-
gande orsak och medlemsstaternas ansvar. I deklarationen knyts det individu-
ella våld som utövas mot kvinnor ihop med våld som utövas eller tolereras av 
stater under ett och samma paraplybegrepp – våld mot kvinnor (SOU 
2004:121). Våld mot kvinnor definieras som:  

varje genusrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer 

att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, in-

nefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberö-

vande vare sig det sker offentligt eller privat (United Nations 1994).  

I deklarationen ses olika former av våld mot kvinnor som uttryck för samma 
könsojämlikhet. Enligt deklarationen är våldet en manifestation av historiskt 
ojämlika maktrelationer mellan kvinnor och män och en avgörande faktor till 
att kvinnor underordnas män. I deklarationen uppmanas staterna att fördöma 
våld mot kvinnor och staternas ansvar specificeras. Staterna ska bland annat 
utarbeta en plan för att eliminera våldet, förebygga våldet, utreda och straffa 
förövare samt möjliggöra för att kvinnor som utsatts för våld ska få upprät-
telse och gottgörelse för den skada som orsakats dem (United Nations 1994). 

År 1994 blev frihet från sexualiserat (könsrelaterat) våld ett jämställdhets-
politiskt delmål i Sverige (Prop. 1993/94:147). År 1993 tillsatte den borgerliga 
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regeringen Kvinnovåldskommissionen som fick i uppdrag att göra en översyn 
av frågor som rör våld mot kvinnor och att föreslå åtgärder för att motverka 
det. Kommissionen, som särskilt fokuserade mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer, presenterade sitt betänkande Kvinnofrid 1995 (SOU 1995:60). Be-
tänkandet, som utgick från en könsmaktsförståelse av våldet, innehöll bland 
annat en beskrivning av våldets mekanismer och orsaker samt flera förslag till 
åtgärder mot våldet inom flera områden. Däribland förslag om lagstiftning, 
myndigheters handläggning och myndigheters förhållningssätt till våldet. Ut-
redningen föreslog bland annat att ett nytt brott, kallat kvinnofridsbrott, 
skulle införas som omfattade mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Betän-
kandet låg till grund för propositionen Kvinnofrid (Prop. 1997/98:55), som 
innehöll en mängd förslag på åtgärder som kom att kallas Kvinnofridsrefor-
men. I denna proposition hade kvinnofridsutredningens radikala könsmakts-
förståelse av våldet neutraliserats (Wendt Höjer 2002). Detta tog sig bland 
annat uttryck i att det nya kvinnofridsbrottet, som kom att kallas grov kvin-
nofridskränkning, formulerades som ett undantag till det könsneutralt utfor-
made brottet grov fridskränkning. Propositionens reformer för att motverka 
mäns våld mot kvinnor omfattade även andra ändringar i lagstiftning, före-
byggande åtgärder och bättre bemötande av våldsutsatta kvinnor. Här kan 
nämnas att sexköpslagen infördes samt att socialtjänstlagen fick en bestäm-
melse om att socialnämnden bör verka för att kvinnor som utsatts för våld i 
hemmet får stöd och hjälp att förändra sin situation. De förebyggande åtgär-
derna innebar att olika myndigheter, däribland polis- och åklagarmyndighet-
erna, fick i uppdrag att öka ansträngningarna för att förebygga våldsbrott mot 
kvinnor och att utarbeta åtgärder för det egna arbetet. Det inkluderade att in-
ventera polisens rutiner och metoder. Bättre bemötande till våldsutsatta kvin-
nor skulle åstadkommas genom utbildning till personal inom bland annat 
rättssystemet.  

Redan ett år efter införandet av kvinnofridskränkningsbrottet fann den so-
cialdemokratiska regeringen det nödvändigt att skärpa formuleringen i lag-
stiftningen (Prop. 1998/99:145). Detta med anledning av vad som framstår 
som en motvilja inom rättsväsendet att tillämpa lagstiftningen så som den 
åsyftats. En motvilja som Nilsson (2009) tolkar som ett motstånd mot att låta 
en könsmaktsförståelse ta plats inom rättsväsendet. I denna proposition var 
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kvinnofridsutredningens könsmaktsförståelse av våldet helt borta (Wendt Hö-
jer 2002).  

Frågan om att motverka mäns våld mot kvinnor har fortsatt att uppmärk-
sammas under 2000-talet. År 2000 inrättade den socialdemokratiska regering-
en Nationellt råd för kvinnofrid vars uppgift var att uppmärksamma frågan 
och att vara ett rådgivande organ till regeringen. Rådet presenterade flera 
skrifter som bland annat uppmärksammade våld mot kvinnor med utländsk 
bakgrund, mot kvinnor med funktionsnedsättning, mot äldre kvinnor, våld i 
samkönade parrelationer och barns utsatthet när pappa slår mamma.  

År 2004 presenterades utredningen Slag i luften, som utvärderade kvinno-
fridsreformens uppdrag till myndigheterna utifrån en könsmaktsförståelse av 
våldet (SOU 2004:121). Utredarna menade att mäns våld mot kvinnor måste 
förstås sammanhållet: våld i olika former, utövat på olika arenor och i olika 
relationer måste förstås som förbundna med varandra (SOU 2004:121). Ut-
redningen riktade skarp kritik mot myndigheternas arbete och drog slutsatsen 
att de hanterade mäns våld mot kvinnor som ett lågprioriterat och förminskat 
samhällsproblem. Utredarna påpekade att arbetet brast i kontinuitet, institut-
ionalisering och politisering. De konstaterade att myndigheterna bagatellisera-
de, förminskade och omformulerade mäns våld mot kvinnor och gjorde det till 
ett avgränsat avvikelseproblem som bara rör ”andra”. Som sådant framstår 
våldet inte som något som kräver särskilda resurser, organisering eller institut-
ionalisering. Utredningen innehöll bland annat förslag om att institutionalisera 
och systematisera arbetet utifrån en könsmaktsförståelse. Här kan nämnas att 
inrätta specialenheter för mäns våld mot kvinnor och barn, att socialtjänstens 
ansvar ska skärpas och att ett nationellt kunskapscenter ska etableras. Flera av 
utredningens förslag kom att genomföras.   

Under mitten av 2000-talet förändrades tonläget i svensk politik i samband 
med att dokumentären Könskriget sändes i Sveriges Television (SVT 2 2005). 
Dokumentären tecknade en bild av ett radikalfeministiskt inflytande på den 
offentliga politikens högsta nivå som sades ha sin grund i den separatistiska 
kvinnojourrörelsen och den feministiska våldsforskningen (Nilsson 2009). 
Som en följd av dokumentären och den efterföljande debatten ifrågasattes 
könsmaktsförståelsen av våldet, och i synnerhet Eva Lundgrens våldsforskning 
(Westerstrand 2010). Delar av Lundgrens våldsforskning granskades för ve-
tenskaplig ohederlighet, från vilken den friades (Hallberg & Hermansson 
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2005). Tilldelningen av medel till Riksorganisationen för kvinnojourerna och 
tjejjourer i Sverige (Roks) ifrågasattes och det förekom att kommuner drog in 
sitt ekonomiska stöd till lokala kvinnojourer. Könskriget och dess efterföljder 
kan med Faludis (1992) begrepp betecknas som en backlash, ett bakslag, eller 
en samhällelig motreaktion mot de framsteg den feministiska rörelsen och 
forskningen var på väg mot inom området mäns våld mot kvinnor (jfr Nilsson 
2009). Enligt Enander m.fl. (2013) begränsades möjligheten att göra radikala 
analyser av våld och mäns makt efter dokumentären.  

År 2005 presenterades den jämställdhetspolitiska utredningen Makt att 
forma samhället och sitt eget liv som genomfört en översyn av jämställdhets-
politikens mål, inriktning, organisation och effektivitet (SOU 2005:66). Ut-
redningen föreslog ett nytt övergripande mål och fyra nya delmål för jäm-
ställdhetspolitiken. Det fjärde av dessa delmål omfattade att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra. Utredningen drog slutsatsen att kvinnofridsreformens 
insatser inom rättsväsendet gett resultat, men att det finns stora brister i 
kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor. Utredningen bedömde att 
statliga medel bör användas för att utveckla kommunernas och andra offent-
liga organisationers arbete med frågan. Därutöver gav utredningen stöd åt ut-
redningen Slag i luftens förslag om att skärpa socialtjänstens ansvar. Den jäm-
ställdhetspolitiska utredningen ställde sig kritisk till den tidigare utredningens 
könsmaktsförståelse av mäns våld mot kvinnor, och menade att jämställdhets-
politiken bör utgå från en mer nyanserad förståelse där könsmaktsförståelsen 
integreras med andra ”förklaringar” av våldet (SOU 2005:66). I den efterföl-
jande propositionen om nya mål för jämställdhetspolitiken som antogs av 
riksdagen 2006 formulerades det fjärde delmålet enligt följande:  

Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män, flickor och poj-

kar, skall ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet (Prop. 

2005/06:155, s 1). 

Samma år bildades Nationellt Centrum för Kvinnofrid, vars uppdrag var att 
arbeta med metodutveckling, information, utbildning, kunskapssammanställ-
ning och forskning. År 2007 skärptes socialtjänstens ansvar att ge stöd till 
våldsutsatta kvinnor. Samma år startade Kvinnofridslinjen som är en nationell 
stödtelefon för våldsutsatta kvinnor.  
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År 2007 presenterade Yakin Ertürk, FN:s dåvarande rapportör om våld 
mot kvinnor, en rapport om situationen i Sverige (United Nations 2007). 
Ertürk konstaterade att den svenska jämställdhetspolitiken inte varit fram-
gångsrik när det gäller att bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
samt att det fanns brister i skyddet till våldsutsatta kvinnor. Ertürk menade att 
kvinnojourernas roll måste erkännas och att de måste få tillräckliga resurser, 
samt att medierna måste undvika könsstereotyper och istället basera sin rap-
portering på empiriska fakta.  

I och med den borgerliga regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns 
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade re-
lationer som kom 2007, höjdes ambitionen att bekämpa mäns våld (Skr. 
2007/08:39). Handlingsplanen innehöll 56 åtgärder och drygt 1 miljard kro-
nor avsattes för att genomföra dem under perioden 2007-2010. Åtgärderna 
inriktades mot sex insatsområden: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt 
förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling 
av insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan samt ökade kunskaper. 
De åtgärder som genomfördes under den tidsperioden var bland annat ut-
vecklingsmedel till kommunerna för att förstärka kvinnojoursverksamheten, 
utvärdering och utveckling av socialtjänstens och kvinnojourernas arbete samt 
stöd till samverkan för kvinnofrid. Handlingsplanen följdes upp och utvärde-
rades av Brottsförebyggande rådet (Brå). Brå bedömde att handlingsplanen bi-
dragit till ökade kunskaper, att nya verksamheter påbörjats och befintliga ut-
vecklats samt att arbetsmetoder utarbetats (Brå 2010b). Brå framförde också 
att satsningarna ofta varit kortsiktiga och att de berörda verksamheterna öns-
kade en långsiktig finansiering. Brå påpekade också att det var osäkert om 
handlingsplanen haft avsedd effekt i form av minskad våldsutsatthet.  

Under perioden 2011-2014 fortsatte den borgerliga regeringens satsning 
med att motverka mäns våld mot kvinnor. I skrivelsen Jämställdhetspolitikens 
inriktning 2011-2014 framfördes att våld mot kvinnor är den mest akuta jäm-
ställdhetsfrågan (Skr. 2011/12:3). Insatser skulle genomföras inom sex fokus-
områden, nämligen nationell mobilisering och samordning av arbetet; åtgärder 
mot sexuellt våld; stärkt förebyggande arbete och skydd och stöd till våldsut-
satta kvinnor och barn som bevittnat våld; förebyggande och bekämpande av 
hedersrelaterat våld och förtryck; förebyggande insatser riktade till män samt 
insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Insatser-
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na omfattade bland annat att säkra hållbarheten i åtgärderna som genomförts, 
att öka stöd och skydd till brottsoffer och att förebygga kommande våldsut-
övning hos unga män.  

Samma regering gav år 2012 i uppdrag åt en nationell samordnare mot våld 
i nära relationer, Carin Götblad, att åstadkomma en kraftsamling mot våld i 
nära relationer. Särskilt fokus skulle ligga på rättsväsendet. Uppdraget redovi-
sades under 2014 i betänkandet Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. 
Förslag för ett effektivare arbete (SOU 2014:49). Samordnaren konstaterade 
att mycket gjorts inom området våld i nära relationer, men varnade för att ut-
vecklingen kan komma att planas ut om inte några förändringar genomförs. 
Götblad var kritisk till de tidigare insatserna som tagit fasta på att hantera 
våldet, och menade att arbetet måste inriktas mot förebyggande insatser och 
de bakomliggande orsakerna till våldet. Samordnaren påpekade att det fanns 
stora lokala skillnader i hur arbetet bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. 
Samordnarens förslag handlade bland annat om att arbetet ska koordineras 
tydligare, att fokusera våldsutövare och att förbättra insatser för barn som 
upplever eller utsätts för våld i hemmet. Samordnaren rekommenderade att 
polisens insatser mot upprepat våld bör utvecklas. Enligt Götblad bör polisen 
kartlägga vilka personer som är upprepat utsatta och där risken för allvarligt 
våld bedöms som störst, utöka stödet till brottsutsatta genom hembesök, mo-
tivera förövare till förändring och följa upp anmälda fall. Samordnaren re-
kommenderade vidare att målsägandebiträde vid brott i nära relationer ska 
vara särskilt lämpade för uppdraget (SOU 2014:49).  

År 2014 ratificerade Sverige Europarådets Konvention om förebyggande 
och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Då åtog sig Sverige 
att genomföra en effektiv, omfattande och nationell politik för att bekämpa 
och förebygga alla former av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Europarå-
det 2011). I det ingår att skydda våldsutsatta kvinnor och att lagföra våldsut-
övare. Samma år kom även delbetänkandet Ett jämställt samhälle fritt från 
våld som var en utvärdering av den borgerliga regeringens satsningar under 
åren 2010-2014 (SOU 2014:71). Även denna utvärdering konstaterade att 
satsningarna mot mäns våld mot kvinnor varit omfattande perioden 2006-
2014 jämfört med tidigare satsningar. Utvärderingen visade att arbetet mot 
mäns våld mot kvinnor har utvecklats, men att mycket återstår att göra. Kun-
skaper om våld och metoder inom området har utvecklats. Samtidigt konstate-
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rades att arbetet inte varit tillräckligt effektivt, kvalitativt och samordnat, samt 
att det kan ifrågasättas om insatserna har medfört de förbättringar inom or-
ganisationer samt för våldsutsatta kvinnor och barn som avsetts. Utvärdering-
en lyfte fram flera brister i arbetet. Däribland brist på strategisk styrning, 
kortsiktiga insatser och finansiering, bristfällig utbildning om våld på rele-
vanta grundutbildningar, att förebyggande insatser och utvärderingar saknas, 
samt att arbetet sällan prioriterades av chefer på lokal, regional och nationell 
nivå.  

Delbetänkandet följdes år 2015 av slutbetänkandet Nationell strategi mot 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningens 
uppdrag var att föreslå en samlad nationell strategi för att uppnå det jäm-
ställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (SOU 
2015:55). Utredningen menade att det behövs ett tydligare ställningstagande 
från samhällets sida om att våldet är brottsliga gärningar, och att det handlar 
om brottsoffer och gärningsmän. Förslaget på strategi för perioden 2016-2025 
innehöll åtta långsiktiga målområden. Det första handlade om att kvaliteten, 
effektiviteten och långsiktigheten i arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska 
ökas genom en nationell styrning, organisering, samordning och uppföljning 
av strategin. Det andra målområdet handlade om att det praktiska arbetet mot 
våldet ska vara kunskapsbaserat. Forskning ska stärkas och metoder utveck-
las. Det tredje målområdet handlade om att de förebyggande insatserna ska 
stärkas, systematiseras och samordnas på alla våldsförebyggande nivåer. Det 
fjärde målområdet handlade om att rättsväsendets förmåga att förebygga och 
beivra våldet ska stärkas. Här ingår att utredning och lagföring ska blir mer 
effektiv, likvärdig och av god kvalitet; att bemötande och skydd av brottsut-
satta ska förbättras och utvecklas; att bemötande och skydd av våldsutsatta 
barn ska präglas av ett tydligt barnperspektiv; att det återfallspreventiva arbe-
tet ska förbättras och utvecklas samt att samordning och samverkan mellan 
olika aktörer och rättsprocesser ska förbättras och utvecklas. Målområde fem 
till sju handlade om bättre skydd, stöd och behandling till våldsutsatta kvin-
nor och barn. Det åttonde målområdet handlade om att förhindra att pojkar 
och män utövar våld mot flickor och kvinnor.  

Samma år presenterade Jämställdhetsutredningen sitt betänkande Mål och 
myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86). Be-
tänkandet lämnade bland annat förslag om att en ny jämställdhetsmyndighet 
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bör inrättas och nya delmål för jämställdhetspolitiken. Delmål fyra, som hand-
lar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, föreslogs vara oförändrat. I 
utredningen framhålls en könsmaktsförståelse av mäns våld mot kvinnor där 
våldet betraktas både som ett uttryck för, och ett medel för att upprätthålla, 
maktordningen mellan könen. Utredningen betonade att mäns våld mot kvin-
nor utövas inom olika arenor och av såväl närstående som bekanta och för 
kvinnan okända män. Därtill framhöll utredningen att det finns ett samband 
mellan olika våldsyttringar som exempelvis misshandel och våldtäkt samt att 
det finns en stark koppling mellan acceptansen för en traditionell maskulinitet 
och mäns våldsutövande. Betänkandet konstaterade att det finns tendenser till 
en utveckling i positiv riktning när det gäller i vilken omfattning ansvariga 
samhällsaktörer tar sitt ansvar för att motverka mäns våld mot kvinnor, även 
om det inte handlar om några radikala förbättringar (SOU 2015:86).  

År 2016 gav den rödgröna regeringen i uppdrag åt Brottsförebyggande rå-
det att sammanställa kunskaper om polisiära metoder och arbetssätt för att 
förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer. Uppdraget ska 
redovisas under 2017 (Ju2014/04445/KRIM 2016). Under hösten 2016 plane-
rar regeringen att lägga fram en ny nationell strategi för att motverka mäns 
våld mot kvinnor.  

Holmberg m.fl. (2015) uppmärksammar att det efter regeringsskiftet 2006 
till 2014, från en socialdemokratisk regering till en borgerlig regering, skett en 
utveckling mot en allt större könsneutralitet i frågan om mäns våld mot kvin-
nor i nära relationer. I centrala dokument som hanterar frågan beskrevs både 
offer och förövare i könsneutrala termer. Därtill utvidgades relationen dem 
emellan från att förövaren beskrivits som en nuvarande eller före detta partner 
till att även omfatta andra närstående, såsom syskon och barn (Holmberg et 
al. 2015). Holmberg m.fl. ser även en utveckling mot att mäns våld mot kvin-
nor blivit ett paraplybegrepp för så kallade ”särskilt utsatta kvinnor”, exem-
pelvis kvinnor med funktionsnedsättning, missbruk eller utländsk bakgrund. 
Den här utvecklingen har motiverats med att de nya begreppen inkluderar fler 
våldsformer och fler utsatta grupper, exempelvis hedersrelaterat våld, samkö-
nat våld och ”särskilt utsatta grupper av kvinnor”. Samtidigt, menar Holm-
berg m.fl., har denna omdefiniering av begreppen medfört att en strukturell 
förståelse av våldet, som ett uttryck för ojämlika maktrelationer mellan kvin-
nor och män, ersatts av en individuell förståelse. När de strukturella maktper-
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spektiven kommer i skymundan individualiseras våldet. Antingen i termer av 
en könsneutralisering av offer och förövare eller att våldsutsatta kvinnor görs 
till ”de andra”, i bemärkelsen särskilt utsatta kvinnor, som är ansvariga för 
sin egen underordning (Ekström 2012a; Holmberg et al. 2015). Holmberg 
m.fl. (2015) varnar för att den här utvecklingen försvårar möjligheterna att 
synliggöra och lösa problem på strukturell nivå.  

Samtidigt finns en tendens i de statliga utredningarna som kommit sedan 
2014 att ett ökat fokus läggs på våldsförebyggande arbete och på utbildnings-
insatser till pojkar och män som grupp (SOU 2014:49; 2014:71; 2015:55; 
2015:86). Det kan vara ett steg i utvecklingen mot ett våldsförebyggande ar-
bete på strukturell nivå.  

2.2 Jämställdhetspolitik i straffrättslig praktik 
I föregående avsnitt beskrev jag hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
lyfts fram som en jämställdhetsfråga i den offentliga politiken sedan 1990-
talet. Som ovan beskrivits har det straffrättsliga systemet pekats ut som ett 
centralt område där reformer ska genomföras för att uppnå målet om att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. Man kan därmed säga att rättssystemet tillde-
lats en central roll i arbetet med att implementera jämställdhetspolitiken.  

Den här andra delen av kapitlet inleds med en beskrivning av omfattningen 
av det polisanmälda våldet och de ärenden som tar sig vidare i rättsprocessen4. 
Därefter följer två avsnitt som beskriver olika reformer inom det straffrättsliga 
systemet som varit inriktade mot att motverka mäns våld mot kvinnor. I det 
första avsnittet beskrivs ett urval reformer inom framförallt straffrätten som 
berör mäns våld mot kvinnor i nära relationer. I det andra avsnittet beskrivs 
andra satsningar som genomförts inom det straffrättsliga systemet som en 
följd av de jämställdhetspolitiska uppdrag det tilldelats.  

Omfattningen av det polisanmälda våldet 
Det polisanmälda våldet mot kvinnor ökar. Enligt Eriksson (2015) ger krimi-
nalstatistiken en bild av ett ökande antal anmälningar om våldtäkt, olaga hot 
och misshandel inomhus av bekant under den senaste tioårsperioden. Denna 
                                                   
 
4 Se bilaga 1 för en beskrivning av rättsprocessen.  
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trend bryts dock av anmälningar om brottet grov kvinnofridskränkning som 
minskat under samma tidsperiod.  

Det är inte enkelt att få en uppfattning om omfattningen av det polisan-
mälda våldet mot kvinnor utövat av män i nära relation. När det polisan-
mälda våldet beskrivs hänvisas ofta till antalet polisanmälda fall av misshandel 
mot kvinnor inomhus av bekant och grov kvinnofridskränkning. Enligt Brotts-
förebyggande rådets statistik över polisanmälda brott år 2015 polisanmäldes 
18 304 fall av misshandel mot kvinna inomhus av bekant och 1 844 fall av 
grov kvinnofridskränkning. De här siffrorna ger dock en bristfällig bild av om-
fattningen av det polisanmälda våldet. Mäns våld mot kvinnor i nära relation-
er kan utgöra en mängd andra brott och dölja sig bakom brottsrubriceringar 
som exempelvis våldtäkt, ofredande och vårdslöshet i trafik. Statistiken över 
anmälda brott är ofta inte så detaljerad att det framgår hur relationen mellan 
brottsoffer och gärningsperson ser ut.  

Antalet polisanmälda brott säger dock lite om den totala förekomsten av 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer, då anmälningsbenägenhet ofta besk-
rivs som låg vid våld mot kvinnor i nära relationer (Brå 2014; NCK 2014; Ny-
lén 2014). De undersökningar som genomförts i Sverige ger en heterogen bild 
av kvinnors benägenhet att polisanmäla mäns partnervåld. Enligt en rapport 
från Brottsförebyggande rådet från 2014 var det endast 4,9 % av kvinnorna 
som utsatts för våld i nära relationer som polisanmält, och i en annan rapport 
från 2009 var det 27 % av händelserna som polisanmälts (Brå 2009; 2014). I 
en undersökning från 2014 uppgav 24 % respektive 15 % av kvinnorna som 
utsatts för fysiskt våld respektive sexuellt våld under det senaste året att de po-
lisanmält händelsen (NCK 2014). Av den undersökningen framgick dock inte 
hur stor andel av kvinnorna som polisanmält där förövaren var en man hon 
hade eller hade haft en parrelation med.  

Av det polisanmälda våldet är det inte allt som leder till att åtal väcks eller 
att en person förklaras skyldig till brottet. 2015 genomförde Stiftelsen Tryg-
gare Sverige en kartläggning av anmälningar om misshandel mot kvinna i nära 
relationer för perioden 2010-2014. Kartläggningen visade att ungefär var 
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femte av de 64 000 polisanmälda brotten personuppklarades5 (Strandell 
2015).  I en tidigare studie från 2012 av Scheffer Lindgren m.fl. (2012) var 
åtalsfrekvensen6 25,5 % i ärenden om misshandel eller grov kvinno-
fridskränkning mot kvinna av närstående man. Av de polisanmälda brotten 
om grov kvinnofridskränkning är det mellan 10-15 % som leder till fällande 
dom (Brå 2015b).  

Ovan konstaterades att det polisanmälda våldet mot kvinnor ökat under 
den senaste tioårsperioden. Det går dock inte att se en motsvarande ökning 
när det gäller personer som förklaras skyldiga till våldet. Enligt Eriksson 
(2015) har inte lagföringsbesluten7 ökat i motsvarande takt som anmälningar 
om våld mot kvinnor under tioårsperioden som undersöktes. Det innebär att 
gapet mellan anmälningar och lagföringsbeslut vuxit. Samma trend kan kon-
stateras när det gäller gapet mellan ansökningar om kontaktförbud och bevil-
jade kontaktförbud (Eriksson 2015). 

Lagstiftningens utveckling 
I det här avsnittet beskrivs ett urval reformer av lagstiftningen som berör mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer. Syftet är att ge läsaren en uppfattning om 
den rättsliga kontexten till det som undersöks. De kvinnor som deltar i studien 
utsattes för våld mellan åren 1971-2011. Under denna tidsperiod genomfördes 
ett antal reformer som berör den straffrättsliga hanteringen av mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer. Lagstiftningen och den rättsliga hanteringen har så-
ledes sett olika ut beroende på när kvinnorna utsattes för våld. Den här ge-
nomgången av lagstiftningens utveckling visar hur samma våld getts olika be-
tydelser och hanterats olika över tid. Den visar även hur detta våld har betrak-
tats av staten. I lagstiftningen har mäns våld mot kvinnor i nära relationer gått 
från att betraktas som ett privat relationsproblem till att alltmer betraktas som 
en samhällsangelägenhet. Tidpunkten för reformerna speglar i vilken utsträck-
                                                   
 
5 Personuppklaring anger hur många procent av de polisanmälda brotten som kan knytas till en skälig-
en misstänkt gärningsperson. Det sker antingen genom att åklagaren beslutar om åtal, strafföreläg-
gande eller åtalsunderlåtelse i ärendet. 
6 Åtalsfrekvens anger hur många procent av de polisanmälda brotten som resulterar i att åtal väcks 
mot gärningspersonerna. 
7 Med lagföringsbeslut menas att en person förklaras skyldig till ett brott, antingen genom fällande 
dom i tingsrätt eller beslut av åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. 
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ning frågan har legat på den offentliga politikens dagordning. De flesta refor-
merna har skett under 1990-talet och framåt.  

Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades 1965. Före det var det tillåtet 
för män att tvinga till sig sexuella handlingar av kvinnor de var gifta med. Sex 
ansågs vara mäns rätt och kvinnors skyldighet inom ramen för äktenskapet. 
Att mäns partnervåld tidigare betraktats som en privat angelägenhet enligt 
lagstiftningen framkommer också av att misshandel inom hemmets väggar 
fram till 1982 inte var ett allmänt åtalsbrott, till skillnad från misshandel på 
offentlig plats. Före det betraktades misshandeln endast som brottslig om 
kvinnan själv polisanmälde och medverkade i brottsutredningen. Att miss-
handel i hemmet blev ett allmänt åtalsbrott medförde att brottet kom att be-
traktas som en samhällsangelägenhet. Åtal väcks för det allmännas, det vill 
säga samhällets, räkning. Att ett brott faller under allmänt åtal innebär att po-
lis och åklagare ska inleda brottsutredning när de får kännedom om ett sådant 
brott, och att åklagare kan väcka åtal oavsett målsägarens medverkan. Det be-
tyder att det inte behöver vara kvinnan själv som polisanmäler mannens våld, 
och att åklagare kan väcka åtal utan kvinnans medverkan, förutsatt att brottet 
kan styrkas genom vittnen eller stödbevisning i form av exempelvis rättsintyg.  

Lagen om besöksförbud infördes år 1988 för att ge ett bättre skydd till 
människor som förföljs och trakasseras. År 2011 ersattes besöksförbud av 
kontaktförbud. Syftet med lagen var att förebygga upprepat våld genom att 
kontaktförsök kriminaliseras och att därigenom skapa trygghet för den som 
ska skyddas. En av målgrupperna för lagen är kvinnor utsatta för mäns våld i 
nära relationer. Ett beslut om kontaktförbud innebär att mannen inte får be-
söka eller aktivt ta kontakt med kvinnan som ska skyddas. Lagen har skärpts 
vid flera tillfällen eftersom lagstiftaren ansett att den tillämpats alltför restrik-
tivt (Brå 2015a). Lagen skärptes 2003 så att kontaktförbud även kan omfatta 
den gemensamma bostaden om kvinnan och mannen bor tillsammans. Då in-
fördes även en regel om särskilt utvidgat kontaktförbud som innebär att det 
område förbudspersonen inte får vistas på utvidgades. Lagen skärptes ytterli-
gare 2011 på så sätt att åklagaren i sin bedömning särskilt ska beakta om för-
budspersonen begått brott mot någon annan. Samtidigt infördes också en möj-
lighet till elektronisk övervakning av förbudspersonen vid särskilt utvidgat 
kontaktförbud. År 2014 skärptes lagen åter så att kriterierna för kontaktför-
bud i gemensam bostad blev mindre restriktiva.  
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Samma år som lagen om besöksförbud infördes, 1988, infördes också lagen 
om målsägandebiträde. Lagen innebär att domstolen ska förordna målsägan-
debiträde, oftast en advokat, när förundersökningen inletts om sexualbrott el-
ler brott som kan ge fängelse. Målsägandebiträdet ska tillvarata målsägarens 
intressen och ge stöd och hjälp under rättsprocessen. Exempelvis vara med 
under polisförhör, företräda målsägaren under rättegången och föra målsäga-
rens skadeståndstalan.   

Kvinnofridsreformen år 1998 innebar flera straffrättsliga reformer mot 
mäns våld mot kvinnor. Då infördes lagen om grov fridskränkning och grov 
kvinnofridskränkning. Lagstiftningen var tänkt att fånga det mönster av upp-
repat systematiskt våld män kan utsätta kvinnor för i nära relationer. Lagen 
var tänkt att fånga ett fortlöpande brottsligt skeende, till skillnad från de flesta 
andra brott som omfattar en enskild händelse. Lagen om grov kvinno-
fridskränkning fokuserar på upprepade kränkningar som begåtts av en man 
som kvinnan har eller har haft en nära relation till. För att en man ska dömas 
för grov kvinnofridskränkning krävs att han har begått flera straffbelagda 
gärningar mot kvinnan och att de varit ett led i en upprepad kränkning av 
hennes integritet och självkänsla. Lagen har reformerats vid flera tillfällen. År 
2000 ändrades lagen så att det inte längre krävdes att mannen tidigare dömts 
för brott mot kvinnan för att han skulle kunna dömas för grov kvinno-
fridskränkning. År 2013 utvidgades lagen till att även skadegörelse och över-
trädelse av besöksförbud kan utgöra grund för brottet. Då skärptes även mini-
straffet från 6 till 9 månader.   

Även sexköpslagen infördes år 1998 som innebar att det blev förbjudet att 
köpa sexuella tjänster. Tanken med att kriminalisera köparna och inte säljarna 
var att värna om de redan utsatta kvinnorna, att avskräcka och på så sätt 
minska efterfrågan, samt att markera att kvinnors sexualitet inte kan köpas 
(Nilsson & Lövkrona 2015). År 2011 höjdes straffmaximum från sex måna-
der till fängelse i ett år, med anledning av att det fanns en stor likformighet i 
bedömningen av straffvärde och påföljdsval (Eriksson 2015). Samma år, 1998, 
utvidgades lagen om våldtäkt till att även omfatta annat påtvingat sexuellt 
umgänge än samlag om gärningen var jämförbar med påtvingat samlag. Våld-
täktlagen har utvidgats flera gånger sedan dess. År 2005 ändrades lagen så att 
det blev lika allvarligt att förgripa sig på en person som druckit sig så berusad 
att denna inte kan värja sig, som att förgripa sig på en nykter person. Före det 

34



 
 

35 
 
 

räknades det endast som en våldtäkt om förövaren själv drogat eller tvingat i 
den utsatta alkoholen. År 2013 utvidgades lagen till att även omfatta situat-
ioner där den utsatta möter övergreppen med passivitet.  

Brottsskadelagen ändrades år 2006 så att barn som upplevt våld i hemmet 
fick möjlighet till brottskadeersättning. Enligt lagen har barn som bevittnat 
brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en 
närstående person rätt till brottskadeersättning från staten.  

Lagen om olaga förföljelse infördes år 2011. Tanken med lagen var att 
komma åt det som brukar kallas stalkning. Med olaga förföljelse menas att 
gärningspersonen begår upprepade brottsliga handlingar mot en person och 
att var och en av brotten ska vara ett led i en upprepad kränkning av perso-
nens integritet. De brottsliga handlingarna ska bestå av misshandel, olaga 
tvång, olaga hot, hemfridsbrott, olaga intrång, kränkande fotografering, ofre-
dande, sexuellt ofredande, skadegörelse, försök till skadegörelse eller överträ-
delse av kontaktförbud. Lagen var tänkt att fånga upp de fall av upprepad 
brottslighet som inte uppfyller kriterierna för grov fridskränkning eller grov 
kvinnofridskränkning. Det handlar dels om upprepade trakasserier mot en 
person som inte är eller har varit närstående och dels upprepade trakasserier 
mot en närstående som inte anses tillräckligt allvarliga för att utgöra 
fridskränkningsbrotten. Lagen utvidgades år 2016 till att även omfatta olovlig 
identitetsanvändning.  

Särskilda satsningar för att stoppa mäns våld mot kvinnor  
Det straffrättsliga systemet har genom åren fått i uppdrag av olika regeringar 
att genomföra åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor, utöver att 
tillämpa reformerna i lagstiftningen.  

Kvinnofridsreformen gav polis- och åklagarmyndigheterna i uppdrag att 
öka ansträngningarna för att förebygga våldsbrott mot kvinnor, att inventera 
polisens rutiner och metoder och att förbättra bemötandet. Som en följd av 
uppdragen inventerade Rikspolisstyrelsen polisens verksamhet och åtgärds-
program upprättades inom polisen. Utvärderingen av kvinnofridsreformen 
Slag i luften visade att det fanns brister i rutiner och förståelse av våld inom 
rättsväsendet (SOU 2004:121). Kritiken handlade om att lagföringen av mäns 
våldsbrott mot kvinnor inte ökat, att våldet inte självklart sågs som ett allmänt 
åtalsbrott och att stor vikt lades vid kvinnans medverkan. Utredningen konsta-
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terade även att det fanns attitydproblem när det gäller mäns våld mot kvinnor 
inom polisen. Våldet benämndes i könsneutrala termer såsom familjevåld eller 
våld i nära relationer, vilket utredarna påpekade får till konsekvens att den 
ojämlika relationen mellan kvinnor och män osynliggörs.  

Rättsväsendets arbete mot mäns våld fick även kritik av Ertürk, FN:s sär-
skilda rapportör om mäns våld mot kvinnor (United Nations 2007). Ertürk 
menade att den lagstiftning i Sverige som ska skydda kvinnor från våld är ut-
märkt men att den låga åtalsfrekvensen indikerar att tillämpningen av lagstift-
ningen måste förbättras. Enligt rapportören måste polisen avsätta resurser för 
att följa upp kontaktförbud, uppdaga överträdelser och initiera sanktioner 
mot överträdelser. Vidare påpekades att polisen bör arbeta mer proaktivt för 
att utreda och dokumentera kvinnofridsbrott (United Nations 2007).  

Ett av insatsområdena i den borgerliga regeringens Handlingsplan för att 
bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer var stärkt kvalitet och effektivitet inom rättsväsendet 
(Skr. 2011/12:3). I och med den fick det straffrättsliga systemet ett flertal upp-
drag som skulle genomföras. Åklagarmyndigheten tog fram utbildnings-
material, däribland en handbok, och Domstolsverket anordnade utbildningar 
för att förbättra bemötandet av brottsoffer (Brå 2010b).  

Rikspolisstyrelsen vidtog olika åtgärder för att förbättra polisens arbetsme-
toder på lång sikt. År 2008 togs en handbok fram för polisens arbete med att 
förebygga och utreda brott i nära relationer. Syftet med handboken var bland 
annat att få en enhetlig och nationell standard. Rikspolisstyrelsen tog även 
fram två åtgärdskort med en checklista som stöd, ett för yttre personals inle-
dande utredningsåtgärder och ett för anmälningsupptagningen (Rikspolissty-
relsen 2010). Rikspolisstyrelsen initierade flera utbildningar. Två vidareut-
bildningar anordnades för utredare av brott mot barn och utredare av brott 
mot kvinna/närstående. Rikspolisstyrelsen tog även fram ett utbildnings-
material om brott i nära relationer som fanns tillgängligt på polisens intranät. 
För att säkerställa att utbildningsmaterialet spreds på lokal nivå utbildade 
Rikspolisstyrelsen 100 handledare. Handledarnas uppgift var att i sin tur ut-
bilda sina kollegor på lokal nivå. Målet var att 10 000 poliser skulle utbildas 
(Rikspolisstyrelsen 2010).  

Som tidigare nämnts startade Rikspolisstyrelsen en nationell informations-
kampanj med namnet Kom till oss under 2009. Kampanjens syfte var att få 
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fler att polisanmäla brott och därigenom minska mörkertalet. Kampanjen in-
nehöll tre delar: annonseringar på internet och i tidningar på nationell och lo-
kal nivå, insatser gentemot medier på lokal och nationell nivå samt webbplat-
sen www.polisen.se/komtilloss. Kampanjens primära målgrupp var personer 
utsatta för våld i nära relationer. Den vände sig också till de som bevittnat el-
ler kände till våld i nära relationer. Kampanjen vidareutvecklades och pågick 
på nytt under åren 2012-2013. En utvärdering av kampanjen drog slutsatsen 
att kampanjen nått goda resultat och att budskapet nått fram (Rikspolisstyrel-
sen 2014). Denna slutsats grundar sig på att fler av dem som sett kampanjen 
sa sig ha varit utsatta för våld i nära relation eller bevittnat våld än de som 
inte sett kampanjen, samt att de som sett kampanjen har en bredare bild av 
våld i nära relation än de som inte sett kampanjen. Dock framkommer det inte 
om det ställts några frågor till de som själva varit utsatta under kampanjperi-
oden, om hur de ställer sig till kampanjen. Inte heller framkommer om kam-
panjen nått målet att få fler att polisanmäla våld i nära relation. Enligt utvär-
deringen har det inte skett någon ökning av antalet polisanmälningar i sam-
band med kampanjen (Rikspolisstyrelsen 2014).  

Rikspolisstyrelsen gav år 2007 i uppdrag åt Brottsförebyggande rådet att 
genomföra en undersökning av hur kvinnor som anmäler våld upplever kon-
takten med polisen och hur de upplever att polisen arbetar med deras ärenden 
(Brå 2008b).8 Resultaten var tänkt att användas som underlag för att förbättra 
polisens brottsofferarbete. 

Rikspolisstyrelsen främjade lokalt utvecklingsarbete under perioden 2007-
2010 genom att lokala polisområden kunde ansökan om utvecklingsmedel. 
Tretton lokala utvecklingsarbeten påbörjades med inriktning mot kompetens-
höjning, samverkan och informationsspridning till allmänheten. Rikspolissty-
relsen ordnade även konferenser där goda exempel på arbete med brott i nära 
relationer på lokal nivå presenterades. Syftet var att främja lokalt utvecklings-
arbete genom erfarenhetsutbyte (Rikspolisstyrelsen 2010).  

Rikspolisstyrelsen utarbetade tillsammans med Polismyndigheten i Skåne en 
fysisk miljö som var speciellt anpassad för att utreda våld mot kvinnor. Pro-
jektet kom att kallas Projekt Karin. I lokalerna i Malmö kunde kvinnor som 
utsatts för våld träffa polis, socialrådgivare, gynekolog, rättsläkare och åkla-
                                                   
 
8 Delar av undersökningens resultat redovisas i kapitel 4.  

37



 
 

38 
 
 

gare under ett och samma tak. Projekt Karin blev senare en permanent verk-
samhet och ändrade därmed namn till Koncept Karin. En utvärdering av Kon-
cept Karin kom fram till att många kvinnor där våldet polisanmälts når verk-
samheten, men att få går i stödjande samtal (Brå 2013). Vidare visade utvär-
deringen att verksamheten uppskattades av de våldsutsatta kvinnorna, men att 
den inte ökade andelen kvinnor som medverkade i brottsutredningen. En verk-
samhet som liknar Projekt Karin är Relationsvåldscentrum (RVC), som är en 
råd- och stödverksamhet för personer över 18 år som gjort en polisanmälan 
om relationsvåldsbrott i Västerorts polisområde i Stockholm. Verksamheten 
startade år 2007 i projektform och blev en permanent verksamhet 2011. 
RVC:s uppdrag var att stödja och motivera kvinnor under rättsprocessen, ge 
råd och information samt slussa kvinnorna vidare till andra verksamheter för 
fortsatt stöd och hjälp (Ekström 2010). 

Som framgår av ovan har det straffrättsliga systemet, med Polismyndigheten 
i spetsen, genomfört åtskilliga åtgärder under det senaste decenniet för att 
motverka mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Samtidigt har det visat sig 
finnas svårigheter med att implementera de jämställdhetspolitiska ambitioner-
na i den straffrättsliga praktiken. Eriksson (2015) konstaterar att det finns 
tendenser till en utveckling i positiv riktning när det gäller rättssystemets för-
måga att hantera mäns våld mot kvinnor under denna tidsperiod, men att det 
knappast varit fråga om några radikala förbättringar. När arbetet mot mäns 
våld i praktiken sätts i relation till politiken framträder ett mönster av å ena 
sidan omfattande insatser och åtgärder från politiskt håll, och å andra sidan 
tydliga svårigheter att få ambitionerna att omsättas i praktiken (Eriksson 
2015). Här kan nämnas att de politiska ambitionerna beträffande grov kvin-
nofridskränkning, kontaktförbud och förbättrade insatser inte fått tydligt ge-
nomslag i praktiken. Eriksson menar även att det ökande gapet mellan antal 
anmälningar och antal lagföringsbeslut väcker frågan om i vilken grad det 
straffrättsliga systemet förmår hantera mäns våld mot kvinnor.    

Det finns även kritiska röster inom polisen som menar att polisen inte fått 
de nödvändiga förutsättningar som krävs – när det gäller tid, personal, kun-
skap och teknik – för att i realiteten hantera mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer som de prioriterade brott de anses vara i jämställdhetspolitiken (Wei-
nehall 2011). 
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Av det här kapitlet framgår att frågan om mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer har prioriterats i den svenska offentliga politiken sedan 1990-talet. 
Samtidigt visar genomgången på svårigheter med att implementera jämställd-
hetspolitiken i den straffrättsliga praktiken samt tendenser till en könsneutrali-
sering och andrafiering av våldet.   
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I det här kapitlet vill jag introducera och beskriva de teoretiska perspektiv och 
begrepp som använts för att kunna förstå de fenomen som undersöks i av-
handlingen. Dessa teoretiska perspektiv och begrepp berör fem områden, eller 
aspekter av, frågan om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld. Det 
första området är mer övergripande och omfattar relationen mellan makt och 
kön på en samhällsnivå. Det andra området omfattar det våld som är föremå-
let för studien, nämligen mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Det tredje 
området omfattar de diskurser, antaganden och normer som har betydelse för 
hur våldet och dess aktörer uppfattas. Det fjärde området omfattar det straff-
rättsliga systemet som organisation med uppgift att motverka mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer. Det femte och sista området omfattar kvinnors ak-
törskap i relation till våldet och till det straffrättsliga systemet. Nedan går jag 
igenom de teorier och begrepp som använts för att förstå dessa olika områden 
eller aspekter av det som undersöks i avhandlingen.  

De teorier, perspektiv och begrepp som beskrivs nedan har valts utifrån att 
jag funnit dem användbara och fruktbara för att förstå de fenomen som un-
dersöks. De har gjort det möjligt för mig att betrakta empirin utifrån vad jag 
funnit är fruktbara perspektiv. Med andra teorier hade jag kunnat ”se” 
materialet på ett annat sätt och besvara andra frågor.  

3.1 Könsojämlikhet 
För att förstå frågan om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld, har 
jag använt mig av teorier och begrepp som problematiserar relationen mellan 
makt och kön.  
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Makt och kön 
Människors olika erfarenheter av världen kan förstås i ljuset av hur vi är po-
sitionerade i relation till makt. Makt kan dock förstås på flera vis. Jag intres-
serar mig främst för makt över, det vill säga repressiv maktutövning, och inte 
makt att, det vill säga produktiv maktutövning (Clegg et al. 2006). I avhand-
lingen utgår jag från ett strukturellt maktperspektiv, men vill inte utesluta att 
makt även skapas diskursivt. Lukes (2008) lyfter fram tre dimensioner av 
makt. Den första dimensionen är en beslutsfattande makt som är tydlig och 
synlig, och som omfattar förmågan att genomdriva sin vilja gentemot en an-
nans vilja. Den andra dimensionen är en icke-beslutsfattande makt som kan 
vara synlig eller osynlig. Den omfattar makten att kontrollera dagordningen 
och de frågor och lösningar som kan komma i fråga. Den tredje dimensionen 
är makten att definiera verkligheten. Denna makt är diffus och verkar i det 
fördolda, och omfattar att styra och forma andras tänkande och handlande. 
Den tredje dimensionen av makt påminner om diskursiv makt, som också om-
fattar makt att definiera och beskriva verkligheten. I avhandlingen utgår jag 
från att makt kan utövas på olika sätt. Den maktutövning som intresserar mig 
är mäns våld mot kvinnor, diskursiv makt och det straffrättsliga systemets 
maktutövning genom dess formella beslut, praktiska hantering och informella 
interaktioner.  

Klass, kön, etnicitet och sexualitet förstås vidare som socialt konstruerade, 
dynamiska, komplexa och internt sammanvävda kategorier som skapar skill-
nader, och som ligger till grund för ojämlikheter, människor emellan (Walby 
2009). I avhandlingen är främst relationen mellan makt och kön i centrum, 
och således också konstruktionen av kön. En utgångspunkt i studien är att 
kön är någonting som människor ständigt gör i vardagen när vi talar, agerar 
och interagerar med varandra. Begreppet att göra kön (doing gender), som in-
troducerades av West och Zimmerman (1987), belyser hur det vardagliga gö-
randet av kön konstruerar skillnader mellan kvinnor och män som sedan tas 
för normala och naturliga.  

Doing gender means creating differences between girls and boys and women 

and men, differences that are not natural, essential, or biological. Once the 

differences have been constructed, they are used to reinforce the “essential-

ness” of gender (West & Zimmerman 1987, s 137).   
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De konstruerade skillnaderna mellan kvinnor och män kan användas för att 
motivera och legitimera könsojämlikhet. Ojämlikheten antas då vara en kon-
sekvens av de ”naturliga” och ”normala” skillnaderna mellan kvinnor och 
män.  

När kön konstrueras, så förmedlas också normer för hur kvinnor och män 
förväntas vara och bete sig.  

På olika sätt förmedlar vi normer om femininitet och maskulinitet genom att 

uppmärksamma, synliggöra eller osynliggöra önskade och oönskade beteen-

den. (Mattsson 2010, s 45)    

Dessa normer omfattar det som betraktas som normala och önskvärda bete-
enden för kvinnor och män, till skillnad från det som betraktas som avvikande 
och icke önskvärda beteenden. Normerna förmedlas i sin tur genom övergri-
pande diskurser.  

Könsregim 
För att kunna undersöka relationen mellan makt och kön har jag använt mig 
av ett teoretiskt begrepp som synliggör mönster av könsojämlikhet på sam-
hällsnivå.  Inom feministisk forskning används olika begrepp för att beskriva 
ett system, eller en symbolisk ordning, inom vilket kvinnor som grupp syste-
matiskt underordnas män som grupp. Här kan nämnas begrepp som patriar-
kat (Millett 1971; Walby 1990), genussystem (Hirdman 1988; Rubin 1975), 
könsojämlikhet (MacKinnon 1989) och könsregimer (Walby 2009).  

Gemensamt för begreppen är tanken om ett system som upprätthåller en hi-
erarki, eller en ojämlik maktrelation mellan könen, där män som grupp har 
mer makt och inflytande än kvinnor (MacKinnon 1989; Wendt Höjer & Åse 
1999). Begreppen belyser en hierarki på gruppnivå, inte att varje enskild man 
skulle vara överordnad varje enskild kvinna i varje situation (Walby 1990). En 
skillnad mellan begreppen är att de lägger olika tyngdpunkter vid vad som an-
ses vara grunden för ordningen, exempelvis sexualiteten, reproduktionen eller 
könsarbetsdelningen (Walby 2009; Wendt Höjer & Åse 1999). Systembegrep-
pen sammanlänkar olika uttryck för könsojämlikhet till ett och samma system, 
och synliggör på så sätt ett mönster av könsojämlikhet som tar sig olika ut-
tryck och som sker inom olika arenor i samhället. Som exempel kan nämnas 
att mäns våld mot kvinnor i nära relationer och könsarbetsdelningen samman-
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länkas till två sidor av samma mynt. Detta system betraktas inte som fast, 
utan historiskt och kulturellt föränderligt. En annan gemensam aspekt är relat-
ionen mellan könskonstruktioner och könsojämlikhet: samtidigt som det var-
dagliga görandet av kön antas upprätthålla systemet, så antas systemet be-
gränsa möjligheterna att göra kön. Flera feministiska forskare lyfter även fram 
att män inom ramen för det könsojämlika systemet utgör normen eller mått-
stocken (Hirdman 1988; MacKinnon 1989).  

I avhandlingen har jag valt att använda mig av systembegreppet könsregi-
mer. Walby (2009) definierar könsregimer som en uppsättning sammanlän-
kade könade sociala relationer och könade institutioner som tillsammans kon-
stituerar ett system. Jag finner Walbys systembegrepp användbart eftersom det 
synliggör grad- och formskillnader av könsojämlikhet, avvisar att könsojäm-
likhet kan reduceras till en grund samt uppmärksammar könsojämlikhet i re-
lation till andra ojämlikheter.    

Enligt Walby (2009) kan könsregimer skilja sig åt till både grad och form. 
Skillnad i grad innebär att könsregimer kan innehålla mer eller mindre ojäm-
lika könsrelationer. Graden av könsojämlikhet kan, enligt Walby, förändras 
genom olika politiska åtgärder eller feministiska framgångar. Ett exempel på 
en gradförändring av könsojämlikheten i ett samhälle är minskade löneskill-
nader mellan kvinnor och män. Walby menar att könsregimer kan skilja sig åt 
till form på det sättet att de kan vara mer privata (domestic) eller mer offent-
liga (public) till sin form. Kvinnor som grupp är underordnade män som 
grupp i båda formerna av könsregimer, men i övrigt skiljer de sig åt. En privat 
könsregim kännetecknas av en stark manlig familjeförsörjare (make eller fa-
der) som kontrollerar kvinnor, att kvinnor står för det obetalda hemarbetet, 
samt att kvinnor till stor del exkluderas från platser och positioner utanför 
hemmet. En offentlig könsregim kännetecknas av att kvinnor har tillgång till 
offentliga platser, till lönearbete, till utbildning och till beslutsfattande posit-
ioner. Samtidigt begränsas kvinnors tillgång till dessa genom en segregering, 
som exempelvis visar sig genom att kvinnor tjänar mindre än män, att kvinnor 
och män har olika arbeten och arbetsuppgifter samt att kvinnor har svårare 
att nå vissa beslutsfattande positioner än män. Det kan finnas gradskillnader i 
könsrelationerna mellan olika könsregimer som är av samma form. Walby de-
lar upp den offentliga formen av könsregimer i två, en socialdemokratisk som 
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förknippas med statlig välfärd och en nyliberal som förknippas med att mark-
naden förser kvinnor med både arbete och välfärd.  

Detta åtskiljande av könsregimer till grad och form är användbart då det vi-
sar variationen av könsregimer och hur förändringar av en könsregim kan tol-
kas. En övergång från en mer privat till en mer offentlig könsregim, som med-
för att kvinnor får tillgång till offentlighet, till rösträtt, till lönearbete och till 
beslutsfattande positioner, kan tolkas som både som en grad- och formföränd-
ring. Graden av könsojämlikhet har minskat, samtidigt har det skett en för-
ändring av vilka institutioner som är centrala för upprätthållandet av köns-
ojämlikhet. Tidigare var det familjen och senare staten eller marknaden. Med 
Walbys (2009) begrepp kan Sverige beskrivas ha övergått från en privat köns-
regim till en mer socialdemokratisk könsregim under 1900-talet. Staten och 
den offentliga sektorns framväxt har möjliggjort för kvinnor att förvärvsar-
beta. Detta både genom att kvinnor fått arbete inom den och genom barnom-
sorg och föräldraförsäkring. Övergången har minskat kvinnors beroende av 
enskilda män och ökat kvinnors beroende av staten (Wendt Höjer & Åse 
1999).   

Vidare avvisar Walby (2009) att könsojämlikhet kan reduceras till en enda 
grund. Walby menar att könsregimer verkar inom olika områden, eller domä-
ner, som ömsesidigt påverkar och anpassar sig till varandra. Dessa är eko-
nomi, politik och styrelseskick (polity), våld och civilsamhälle i betydelsen kul-
tur eller den sociala interaktionen mellan medborgare (civil society). Begreppet 
könsregimer är således förenlig med den analys jag genomför i avhandlingen 
av hur könsojämlikhet reproduceras genom olika processer och inom olika 
arenor. I avhandlingen använder jag mig dock inte av begreppet domäner.   

Walby (2009) uppmärksammar även könsojämlikhet i relation till andra 
ojämlikheter. Vid sidan om könsregimer finns andra ojämlikhetsregimer, ex-
empelvis klass- och etnicitetsregimer, som påverkar varandra inbördes. De 
olika regimerna kan vara löst eller hårt sammankopplade med varandra och 
kan variera i betydelse för varandra. Ett centralt begrepp för analyser av hur 
ojämlikhetsregimer förhåller sig varandra är intersektionalitet. Detta begrepp 
har vuxit fram ur postkoloniala feministers kritik av feministisk forskning som 
hanterat gruppen kvinnor som homogen (Collins 1990; Crenshaw 1989; De 
los Reyes & Mulinari 2005; hooks 1982; Mohanty 2003). Dessa forskare 
uppmärksammar att hänsyn inte tagits till skillnader kvinnor emellan som kan 
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kopplas till exempelvis klass och etnicitet. Skillnader som har betydelse för hur 
kvinnor positioneras i relation till varandra och till män. Ett intersektionellt 
perspektiv synliggör hur olika ojämlikheter samspelar och förhåller sig till 
varandra. Enligt detta perspektiv erfar människor maktrelationer olika bero-
ende på hur de är positionerande i relation kön, klass, etnicitet, sexualitet, ål-
der och funktionalitet (Ramazanoğlu & Holland 2002).  

3.2 Mäns våld mot kvinnor  
Vid tolkningen av empirin har jag haft med mig en förståelse av mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer som utvecklats inom feministisk våldsforskning.  

I avhandlingen betraktas våld som ett uttryck för maktutövning. Våld, me-
nar Walby (2009), är både ett verktyg för makt som redan är konstituerad, 
och något som i sig själv konstituerar makt. Vilka handlingar som bör ingå i 
begreppet våld är omdiskuterat. Våld kan definieras snävt, avgränsat till fy-
siskt våld mot kroppar, eller brett, innefattande handlingar som syftar till att 
underkasta andra (Holmberg et al. 2015).  

Feministiska våldsforskare har ställt sig kritiska till snäva definitioner av 
våld, då de exkluderar betydande delar av kvinnors våldserfarenheter. Den 
feministiska våldsforskningen har istället introducerat begreppet mäns våld 
mot kvinnor. Det finns huvudsakligen två poänger med detta begrepp. Den 
första poängen är att den synliggör att den största delen av det våld kvinnor 
utsätts för, utövas av män. Mäns våld mot kvinnor förstås som ett könat våld. 
Våldet betraktas utifrån en normalitetsförståelse enligt vilken det anses vara i 
linje med, ett extremt uttryck för, och en återskapare av, en könsojämlikhet 
som ”normalt” genomsyrar relationen mellan kvinnor och män i samhället 
(Kelly 1988; Lundgren 2004; Walby 1990; Westerstrand 2010). En könsojäm-
likhet inom vilken kvinnor underordnas män.9  

Den andra poängen är att begreppet inkluderar, och synliggör samband 
mellan, olika former av våld som män utsätter kvinnor för inom olika arenor i 
samhället. Begreppet mäns våld mot kvinnor utgår från vad Mellberg (2004) 
kallar en sammanhållen våldsförståelse. Ett centralt begrepp inom den femin-
                                                   
 
9 En liknande könsmaktsförståelse av våldet återfinns även i centrala dokument som behandlar kvin-
nors rätt till frihet från mäns våld, exempelvis FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor 
(United Nations 1993) och Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot 
kvinnor och våld i hemmen (Europarådet 2011).  
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istiska våldsforskningen är våldets kontinuum, som introducerades av Kelly 
(1988) för att synliggöra samband mellan olika former av våld som män utsät-
ter kvinnor för. Begreppet markerar att olika grader av mäns våld mot kvin-
nor inom olika arenor återfinns på samma skala. Det ringar in ”en kontinuer-
lig serie av händelser av fysiska, verbala och sexuella övergrepp, av män mot 
kvinnor” (Lundgren et al. 2001, s 16). Begreppet våldets kontinuum markerar 
också att mäns våld och andra typer av förtryck av kvinnor finns på samma 
skala, det vill säga att det handlar om gradskillnader av förtryck snarare än 
artskilda företeelser. Begreppet mäns våld mot kvinnor är således ett sam-
lingsbegrepp för olika våldsformer, och inbegriper bland annat mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer, våldtäkt, sexuella trakasserier, prostitution och traf-
ficking (Holmberg et al. 2015).  

Det våld som särskilt studeras i avhandlingen är mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer. Hur detta våld kan definieras kommer jag att återkomma till i 
nästa avsnitt. Jag har tagit intryck av den feministiska våldforskningens för-
ståelse av detta våld. En utgångspunkt är att mäns överordning över kvinnor 
inom olika delar av samhället, samt maskulinitets- och femininitetsnormer, ger 
män viss legitimitet att utöva våld mot kvinnor i nära relationer (Hearn 1998; 
Lundgren 1992b). Denna utgångspunkt stöds av Världshälsoorganisationen 
som menar att mäns våld mot kvinnor inom olika geografiska kontexter ten-
derar att legitimeras av könsnormer. Exempelvis normer enligt vilka män har 
rätt att disciplinera kvinnor och rätt till samlag inom äktenskapet, samt kvin-
nor har ansvar för mäns sexualitet och bör tolerera våld för att hålla ihop fa-
miljen (WHO/LSHTM 2010). Hur denna legitimering kan ske återkommer jag 
till i ett senare avsnitt. 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
Med begreppet mäns våld mot kvinnor i nära relationer menas här våld mot 
en kvinna av en nuvarande eller före detta make, sambo, partner eller pojk-
vän. Det inkluderar därmed våld som en man utövar när parrelationen pågår 
och efter att den avslutats. Det finns även andra begrepp som används för att 
beskriva den här typen av våld, såsom kvinnomisshandel, partnervåld, relat-
ionsvåld, våld i nära relationer eller familjevåld. Jag föredrar att använda be-
greppet mäns våld mot kvinnor i nära relationer eftersom det begreppet bäst 
tydliggör fenomenet. Av begreppet framgår vem som utsätter vem för vad och 
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(makt)relationen dem emellan. En nackdel med begreppet är att det är långt. 
För läsbarhetens skull använder jag även begreppet mäns partnervåld. 

Det finns en omfattande mängd internationell och nationell forskning om 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer (se exempelvis Dobash & Dobash 
1979; Hydén 1995; Lundgren 2004). Här kan även nämnas nationella studier 
som särskilt uppmärksammat situationen för marginaliserade grupper av 
kvinnor, exempelvis kvinnor med funktionsnedsättning (Torgny 2008; Örmon 
2014), kvinnor med alkohol- eller drogmissbruk (Holmberg et al. 2005), unga 
kvinnor (Gottzén & Korkmaz 2013; Uhnoo 2011) och kvinnor med utländsk 
bakgrund (Andersson & Lundberg 2000; Burman 2012; Lenardts 2008). Det 
finns även forskning som uppmärksammat våldsutsatta kvinnors särskilda 
sårbarhet som mödrar (Bruno 2016; Eriksson 2003; Mellberg 2002). Därtill 
finns forskning om våld mot gravida kvinnor (Finnbogadóttir 2011; Stenson 
2004). Situationen för barn som utsätts för pappas våld mot mamma har även 
uppmärksammats i flera studier (Annerbäck et al. 2010; Bruno 2016; Eriksson 
& Näsman 2011; Eriksson et al. 2015; Eriksson 2011; Källström Cater 2004; 
Weinehall 1997; Øverlien 2013; 2014; Överlien 2012). Det finns även forsk-
ning som uppmärksammat samband mellan mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer och mäns våld mot djur (Holmberg 2004).  

Vilka handlingar mäns våld mot kvinnor i nära relationer kan bestå av är 
omdebatterat. Den feministiska våldsforskningen har vänt sig mot definitioner 
av mäns partnervåld som bestående av enstaka och enskilda handlingar av fy-
siskt våld. Istället har den utgått från en vidare definition som tar sin utgångs-
punkt i kvinnors berättelser om utsatthet för detta våld. Flera våldsforskare 
lyfter fram kontroll som ett centralt begrepp, både som medel och som mål för 
mäns våldsutövning (Dobash & Dobash 1979; Lundgren 2004; Stark 2007). 
Det vill säga, att mannen använder olika kontrollerade och kontrollerande 
tekniker för att uppnå kontroll över kvinnans liv. 

De kontrollerande tekniker, eller våldshandlingar, män kan använda mot 
kvinnor i nära relationer delas ofta in i olika kategorier av våld. Ett vanligt 
sätt att kategorisera våldet är att dela in det i fysiskt, psykiskt och sexuellt 
våld, men även andra kategorier förekommer så som materiellt, latent och 
ekonomiskt våld (Ekbrand 2006; Holmberg & Enander 2005; Isdal 2001). I 
sin avhandling ger Ekbrand (2006) exempel på olika handlingar som våldet 
kan bestå av. Fysiskt våld utgör, enligt Ekbrand, mäns handlingar riktade mot 
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kvinnors kroppar, med eller utan tillhyggen och vapen. Sexuellt våld utgör 
mäns kränkningar av kvinnors sexuella integritet, inklusive alla grader av sex-
uellt tvång, sexuellt utnyttjande och våldtäkt (Ekbrand 2006). I kategorin psy-
kiskt våld inkluderar Ekbrand nedvärderande och kontrollerande beteenden. 
Kontrollerande beteenden kan exempelvis omfatta isolering, ekonomisk kon-
troll, förföljelse och svartsjuka (Lundgren et al. 2001)(2001). Stark (2006) in-
kluderar även reglering av kvinnans vardagsliv, exempelvis hennes klädsel, 
städning och matlagning. Holmberg och Enander (2005) inkluderar fler hand-
lingar i kategorin psykiskt våld, exempelvis hot, skrämsel och skamning, det 
vill säga att skämma ut kvinnan inför andra.  

Den feministiska våldsforskningen har synliggjort hur de olika våldshand-
lingarna/kontrollerande teknikerna tillsammans bildar ett mönster av våld som 
måste förstås sammantaget (Dobash & Dobash 1979; Lundgren 2004; Stark 
2007). Handlingarna kan inte separeras och isoleras från varandra utan att 
helheten går förlorad. Utvecklingen av våldet i relationen beskrivs ofta som en 
process, inom vilken våldets frekvens och allvarlighetsgrad ökar successivt, 
med följden att kvinnans livsutrymme minskar (Eliasson 1997; Lundgren 
2004; Scheffer Lindgren & Renck 2008b).  

I Sverige har Lundgrens (2004) teoretiska modell våldets normaliseringspro-
cess varit betydelsefull för hur fenomenet mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner har betraktats. Teorin ger en förståelse för hur det kommer sig att kvin-
nor ”stannar kvar” med en våldsutövande man (Nilsson & Lövkrona 2015). 
Teorin om våldets normaliseringsprocess visar hur mannens våld kan komma 
att uppfattas som ett normalt inslag i vardagen. Enligt Lundgren kan detta ske 
genom att mannen med hjälp av olika kontrollmekanismer förflyttar gränser-
na för vad som är att betrakta som acceptabelt eller inte inom ramen för par-
relationen. Dessa kontrollmekanismer är kontrollerad gränsmarkering, isole-
ring samt växling mellan våld och värme. Kontrollerad gränsmarkering inne-
bär att mannen använder kontrollerade våldshandlingar för att markera grän-
sen för hur han vill att kvinnan ska vara. Isolering innebär att mannen av-
skärmar kvinnan från omvärlden genom att hindra henne från att ha kontakt 
med, eller berätta om deras gemensamma liv för, personer i hennes sociala 
nätverk. Växling mellan våld och värme innebär att mannen växlar mellan att 
vara våldsam och att vara kärleksfull, vilket får till följd att kvinnan blir emot-
ionellt beroende av mannen. Kombinationen av kontrollerad gränsmarkering, 
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isolering och växling mellan våld och värme medför, menar Lundgren, att 
gränserna för kvinnans livsutrymme förskjuts mot ökad underordning samti-
digt som kvinnan internaliserar våldet. När mannen, som säger sig älska 
henne, blir hennes viktigaste referenspunkt, tar hon till sig hans förklaringar 
av våldet. Förklaringar som förskjuter ansvaret för våldet från mannen till 
kvinnan eller till yttre omständigheter. En följd av våldet är enligt Lundgren 
att kvinnan anpassar sig till sitt begränsade livsutrymme. En anpassning som 
sker i riktning mot ökad underordning (jfr Holmberg & Enander 2005; Schef-
fer Lindgren & Renck 2008b).  

Den här feministiska förståelsen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
har kritiserats från flera håll, både internt inom den feministiska våldsforsk-
ningen och externt. Det finns en utomfeministisk kritik som diskuterats av 
bland annat Enander (2011b) Dobash och Dobash (2004) och Kimmel (2005). 
Den utomfeministiska kritiken framhåller att kvinnors och mäns våldsan-
vändning i parrelationer är symmetrisk (Dutton 2006; Steinmetz 1977/1978; 
Straus 2008). Det vill säga att kvinnor och män utövar och utsätts för part-
nervåld i lika hög utsträckning. Dessa kritiker tar stöd av olika prevalensun-
dersökningar om förekomst av partnervåld som visat att kvinnor och män ut-
satts i ungefär lika hög grad för våld i nära relationer. Liknande resultat har 
även framkommit i prevalensstudier som genomförts i Sverige (Brå 2014; Ny-
bergh et al. 2013). Samtidigt visar forskning att det finns skillnader mellan 
mäns och kvinnors partnervåld. Mäns partnervåld mot kvinnor har visat sig 
vara grövre, ge upphov till allvarligare skador, framkalla mer rädsla och oftare 
vara sexuellt än kvinnors partnervåld mot män (Fjell 2013; NCK 2014; Ny-
bergh et al. 2013; Nybergh 2014; Plauborg & Helweg-Larsen 2012). Forsk-
ning visar också att kvinnor i lägre utsträckning utsätter män för ett mönster 
av kontrollerande beteenden än vice versa (Johnson 2006; NCK 2014; Ny-
bergh et al. 2013; Nybergh 2014).  

Den inomfeministiska kritiken kan beskrivas handla om att vidareutveckla 
könsmaktsförståelsen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En inomfe-
ministisk kritik kommer från postkoloniala feminister som uppmärksammat 
att våldsforskningen inte tagit hänsyn till att andra ojämlikheter än kön på-
verkar kvinnors utsatthet för våld, exempelvis ojämlikheter baserade på klass 
och etnicitet. Kritikerna menar att den här forskningen bidragit till en homo-
gen offerbild genom att utgå från vita, västerländska, heterosexuella medel-
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klasskvinnors erfarenheter (De los Reyes & Mulinari 2005). Crenshaw (1989), 
som var den som introducerade begreppet intersektionalitet 1989, uppmärk-
sammade betydelsen av ett intersektionellt perspektiv vid studier av mäns våld 
mot kvinnor. Enligt Crenshaw (1991) formas det våld som många kvinnor er-
far av hur de är positionerade i relation till andra maktdimensioner. Mäns 
våld mot rasifierade kvinnor förstås som en produkt av rasism och sexism i 
samverkan (Crenshaw 1991).  

En annan inomfeministisk kritik handlar om att den feministiska vålds-
forskningen framställt våldsutsatta kvinnor som passiva, maktlösa och utan 
möjlighet att agera för att påverka det egna livet (se exempelvis Holmberg & 
Enander 2005; Nilsson & Lövkrona 2015; Steen 2003 för en genomgång). En 
framställning som kritikerna menar är svår för våldsutsatta kvinnor att känna 
igen sig i (Grøvdal 2011; Hydén 2001). En av kritikerna, Hydén (2001; 2005), 
menar att den feministiska forskningen inte tagit hänsyn till det motstånd 
kvinnor gör mot mäns våld. Enligt Hydén (1999; 2000b; 2001; 2005) utgör 
uppbrottet ur våld ett öppet uttryck för kvinnors motstånd mot våldet: när 
kvinnor lämnar bryter de männens maktsfär. Hydén förespråkar därför vikten 
av att synliggöra våldsutsatta kvinnors aktörskap och det motstånd de bjuder.   

3.3 Diskurser 
Av avhandlingens empiri framgår att det pågår förhandlingar om hur erfaren-
heter av mäns våld mot kvinnor i nära relationer ska förstås, samt om vad 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer är och vad det inte är. För att förstå 
dessa förhandlingar har jag använt mig av konstruktivistiska perspektiv och 
begrepp, däribland diskursbegreppet. Detta begrepp beskrivs inledningsvis. 
Därefter närmar jag mig den specifika svenska kontexten och beskriver de dis-
kurser, antaganden och normer som kan tänkas vara av betydelse för hur 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer uppfattas. I det avsnittet beskrivs 
även begreppet förhandlingsutrymme som åskådliggör hur förståelsen av kon-
kreta våldshandlingar kan omförhandlas. 

Konstruktivistiska perspektiv och begrepp utgår kortfattat från att männi-
skor i social interaktion skapar och återskapar mer eller mindre gemensamma 
antaganden om olika företeelser (Berger & Luckman 1998). Dessa antaganden 
om världen delas av de flesta, vilket gör att de uppfattas som sanna. Antagan-
dena påverkar hur vi tolkar, förstår och talar om olika fenomen. Konstruktiv-
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istiska perspektiv utgår således från att vi, genom dessa processer, konstruerar 
vår uppfattning om omvärlden.  

Ett centralt begrepp inom konstruktivistiska perspektiv är diskurs. I av-
handlingen har jag främst tagit intryck av Faircloughs definition av diskursbe-
greppet. Fairclough (1993) definierar diskurs som ett sätt att tala som ger be-
tydelse åt erfarenheter utifrån ett bestämt perspektiv. Tanken är att diskurser 
förmedlar de antaganden, normer och föreställningar som påverkar hur vi för-
står olika fenomen. Diskurser tillhandahåller tolkningsramar genom vilka vi 
betraktar omvärlden. Dessa möjliggör vissa, och begränsar andra, förståelser 
av ett fenomen. Diskurser bidrar således till att konstruera vår uppfattning om 
omvärlden, och begränsar våra tankar, våra uttryck och våra handlingar 
(Foucault 2008). 

Vid tolkningen av ett fenomen kan det finnas olika konkurrerande diskurser 
som står till förfogande, och som tillhandahåller olika tolkningsramar för hur 
fenomenet kan förstås (Fairclough 1993). Diskurserna är dock inte lika bety-
delsefulla, utan vissa av dem har större genomslagskraft än andra. Dessa dis-
kurser kan beskrivas som dominerande. Enligt Fairclough (1993) kan diskur-
ser vara ideologiska, i den mening att de konstruerar betydelser som bidrar till 
att upprätthålla eller förändra ojämlika maktrelationer. Vissa diskurser kan 
bidra till att producera och reproducera ojämlikhet genom att de möjliggör 
förståelser som gynnar överordnade gruppers intressen, och begränsar andra 
förståelser. Andra konkurrerande diskurser kan bidra till att motverka ojäm-
likhet genom att de möjliggör förståelser som gynnar underordnade gruppers 
intressen.  

Den svenska kontexten 
I feministisk forskning uppmärksammas olika dominerande diskurser, anta-
ganden, ideal och normer som kan antas ha betydelse för hur mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer betraktas och hanteras i Sverige.  

Flera forskare har uppmärksammat en dominerande jämställdhetsdiskurs 
som möjliggör förståelser av Sverige, svensk kultur, svenskhet samt etniska 
kvinnor och män som jämställda (De los Reyes 2002; Towns 2010; Wendt 
2012). I Sverige har jämställdhet kommit att betraktas som en självklar del av 
den nationella självbilden, och normen är jämställdhet mellan heterosexuella 
kvinnor och män (Nilsson & Lövkrona 2015; Wendt 2012). Denna jämställd-
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het antas prägla etniska svenskar och skilja dem från andra kulturella grupper. 
Den jämställde svenske mannen konstrueras i kontrast till den kvinnoför-
tryckande icke-etniskt svenske mannen (Gottzén & Jonsson 2012; Towns 
2010).  

Vidare har uppmärksammats att etniskt svenska kvinnor antas vara själv-
ständiga och jämställda män. Enligt Enander (2010) finns det en vida spridd 
uppfattning om att våldsutsatta kvinnor ska gå vid första slaget, och inte be-
höva utstå våld från en man. Enander menar att dessa antaganden riskerar att 
få till konsekvens att kvinnor, som inte lämnat mannen vid första våldstill-
fället eller som återvänt till mannen, betraktas som avvikare från normer för 
en jämställd svensk femininitet. De avviker eftersom de anses ha ”tillåtit sig” 
att bli utsatta för våld, vilket kvinnor i Sverige inte förväntas göra (Enander 
2010). ”Tillåtit” eftersom de inte lämnat trots att de borde ha vetat att ett slag 
följs av flera, och trots de till synes goda förutsättningar som finns att få stöd i 
Sverige. Enligt Enander kan ”misslyckandet” att leva upp till jämställdhetside-
alet följas av en genusrelaterad skam som får våldsutsatta kvinnor att skäm-
mas för sin egen underordning. I det här fallet för att de blivit misshandlade 
och inte lämnat tidigare utan ”tillåtit” våldet att pågå. En skam Enander be-
skriver som ”battered shame” (Enander 2010, s 26). I skammen finns en 
känsla av att ha ett ansvar, inte nödvändigtvis för våldet utan för att ha fort-
satt relationen trots våldet. Problemet med kvinnans våldsutsatthet görs på så 
sätt till hennes egen. Det är någonting ”fel” på kvinnan, annars skulle hon inte 
ha tillåtit våldet.  

Towns (2010) menar att gränsdragningen mellan svenskhet och andra kul-
turer i fråga om jämställdhet är instabil: 

Att svenskars värderingar så otvivelaktigt skulle kunna likställas med jäm-

ställdhet, till skillnad från Andras värderingar, utsätts kontinuerligt för ut-

maningar. Etniskt svenska mäns förtryck av kvinnor kan utgöra en sådan 

utmaning, en avvikelse från antagandena om den svenska kulturens effekter 

som måste hanteras och förklaras för att kulturtesen ska fortsätta hålla. 

(Towns 2010, s 51-52) 

Etniskt svenska mäns våld mot kvinnor riskerar således att utmana antagandet 
om den jämställda svenskheten. Towns (2010) menar att dessa mäns våld för-
klaras genom det kulturella isärhållandets praktik. Denna pågående tolk-
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ningsprocess upprätthåller gränsdragningen mellan en jämställd svenskhet och 
kvinnoförtryckande Andra kulturer, och således också antagandet om den 
jämställda svenska kulturen. Det kulturella isärhållandets praktik verkar, en-
ligt Towns, när män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer utesluts 
från ”svensk kultur” genom att våldet tillskrivs andra faktorer som antas ute-
sluta de jämställda värderingarna. Exempelvis invandrarbakgrund, missbruks-
problematik, arbetarklass eller psykisk ohälsa.  

Dessa antaganden om de våldsutövande avvikande Andra förmedlas av vad 
som kan beskrivas som en avvikelsediskurs om mäns våld mot kvinnor, som 
en del forskare uppmärksammat (Mellberg 2004; Westerstrand 2010). Denna 
diskurs möjliggör förståelser av våldet som en avvikelse från ”normala” olik-
könade relationer och våldets aktörer som avvikare från ”normaliteten” i nå-
got avseende (Westerstrand 2010). Den förmedlar antaganden om våldsutö-
vande män som avvikare från ”vanliga” män. ”Avvikelserna”, i form av ex-
empelvis våld under barndomen, fattigdom, arbetslöshet, psykisk sjukdom, 
alkoholmissbruk och migration, antas förklara mäns våldsutövning (Hearn 
1998; Lundgren et al. 2001). Den avvikande våldsutövande mannen konstrue-
ras som en motpol till den vanlige mannen som inte utövar våld (Lundgren 
2011).  

Diskursen förmedlar även antaganden om våldsutsatta kvinnor som avvi-
kande i något avseende (Burman 2007; Kolfjord 2004; Mellberg 2004; Wendt 
Höjer 2002). Enligt dessa antaganden är det inte ”normala” kvinnor som ut-
sätts för våld, utan ekonomiskt utsatta kvinnor, invandrade kvinnor, kvinnor 
med missbruksproblematik, svaga kvinnor eller kvinnor som provocerar fram 
våldet. Detta menar Kolfjord (2004) får till konsekvens att den strukturella 
våldsproblematiken individualiseras, och att våldsutsatta kvinnor patologise-
ras. Sådana antaganden om misshandlade kvinnor reducerar, enligt Agevall 
(2012), våldsutsatta kvinnor till vissa specifika, framförallt negativa, egen-
skaper och karaktärsdrag. Det medför en risk att våldsutsatta kvinnor varken 
kan eller vill identifiera sig med denna erfarenhet (Agevall 2012). 

Dessa två diskurser bidrar tillsammans till att konstruera mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer som ett undantag, en anomali i det i övrigt ”jäm-
ställda” svenska samhället. Detta bidrar i sin tur, menar Wendt (2012), till att 
föreställningen om det jämställda Sverige upprätthålls. När mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer tillskrivs de Andra, avgränsas det från majoritetskul-
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turen och det som betraktas som det normala. Våldet blir en fråga som berör 
de Andra, och framstår inte som ett seriöst politiskt problem i jämställda Sve-
rige (Wendt 2012). De ovan beskrivna diskurserna kan utifrån Fairclough 
(1993) beskrivas som dominerande ideologiska diskurser.  

Den feministiska våldsforskningen har även diskuterat vad som kan beskri-
vas som andra dominerande diskurser och antaganden, som antas ha betydelse 
för hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer betraktas och hanteras i Sve-
rige. Jeffner (1998) och Berg (1999) uppmärksammar exempelvis antaganden 
om heterosexuell samvaro och våldtäkt, och Agevall (2012) en diskurs om 
heterosexuell tvåsamhet. Dessa antaganden och diskurser kommer jag att 
återkomma till i resultatkapitlen. Jag vill dock redan här beskriva Jeffners be-
grepp förhandlingsutrymme, då jag använder det i analysen av hur männens 
våld mot kvinnorna uppfattades.  

I sin avhandling om ungdomars förståelse av våldtäkt använder Jeffner 
(1998) begreppet förhandlingsutrymme för att beskriva ett utrymme mellan 
ungdomars förståelse av sex och våldtäkt inom vilket en förhandling pågår om 
huruvida en händelse är att betrakta som sex eller våldtäkt. Med hjälp av be-
greppet visar Jeffner hur en händelse som på ett principiellt plan förstås som 
våldtäkt, kan omtolkas till sex på ett konkret plan. På en principiell nivå för-
stod ungdomarna i Jeffners studie våldtäkt som allt som sker efter det att tje-
jen har sagt nej. Jeffner visar hur denna förståelse av våldtäkt kunde förändras 
på en konkret nivå med hjälp av olika redskap för omförhandling, så kallade 
omständigheter. De omständigheter Jeffner beskriver, som möjliggjorde denna 
omförhandling, handlar om sättet att säga nej, ”kärlekens” betydelse, alko-
holpåverkan, föreställningar om ”horan”, ”avvikande” killar och konsekven-
ser för tjejen. För ungdomarnas förståelse av våldtäkt fick dessa omständig-
heter till konsekvens att våldtäkt var att förstå som allt som sker efter det att 
tjejen sagt nej om: hon sagt nej på rätt sätt, om tjejen inte är kär i killen, om 
varken tjejen eller killen varit för alkoholpåverkade, om inte tjejen kan tolkas 
som en hora, om inte killen kan tolkas som ”normal” och om tjejen mår väl-
digt dåligt efteråt. Enligt Jeffner konstituerar dessa omständigheter ett för-
handlingsutrymme mellan vad ungdomar tolkar som våldtäkt och som bra 
sex. Jeffner menar att det därmed inte är möjligt att ange någon precis skilje-
linje mellan vad som skall tolkas som våldtäkt och vad som skall tolkas som 
bra sex, utan vad som är att betrakta som vad blir upp till förhandling. Jeffner 
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tolkar omständigheterna som uttryck för köns- och sexualitetsnormer, som 
ökar killars handlingsutrymme och minskar tjejers handlingsutrymme inom 
ramen för heterosexuell samvaro. 

3.4 Rättssystemets betydelse för ojämlikhet 
I avhandlingen intresserar jag mig för interaktionen mellan våldsutsatta kvin-
nor och det straffrättsliga systemet. En del av denna interaktion omfattar det 
straffrättsliga systemets hantering av männens våld. Vid tolkningen av denna 
hantering har jag använt mig av företrädesvis feministiska perspektiv på sta-
ten, rättssystemet och organisationer.  

Statens roll när det gäller könsojämlikhet har diskuterats inom feministisk 
forskning. Enligt MacKinnon (1989) upprätthåller staten mäns överordning 
över kvinnor. Detta sker, menar MacKinnon, genom att den lagstiftning som 
styr statens verksamhet inte är objektiv, utan har en inbyggd partiskhet till 
fördel för män. Den könsojämlikhet som finns i samhället gör att en till synes 
neutral och objektiv position i själva verket utgår från en överordnad position. 
Detta menar MacKinnon får till konsekvens att staten utgår från en manlig 
norm och företräder mäns intressen. Det skulle innebära att staten betraktar 
och behandlar kvinnor så som män betraktar och behandlar kvinnor.    

The state is male in the feminist sense: the law sees and treats women the 

way men see and treat women (MacKinnon 1989, s 161-162).    

Utifrån det här perspektivet på staten så verkar statlig makt som patriarkal 
makt. MacKinnon (1989) menar att det i princip är omöjligt att använda sta-
ten och lagen för att producera jämlikhet mellan kvinnor och män. Lagstift-
ning som utgår från en ”manlig” objektivitet kommer snarare reproducera 
könsojämlikhet än motverka den. 

I likhet med MacKinnon utgår jag från att statens verksamhet påverkar och 
påverkas av den ojämlikhet som präglar samhället i övrigt. Jag betraktar sta-
tens verksamhet som könad, i den bemärkelsen att den är aktiv i görandet av 
kön. MacKinnons perspektiv på rätten har dock kritiserats för att den betrak-
tas som enhetlig utan hänsyn till interna motsättningar inom den, samt att den 
per se antas gynna män på bekostnad av kvinnor (Smart 1995). Jag finner 
denna kritik relevant. Varken staten eller det straffrättsliga systemet är internt 
enhetligt. Detta gör enligt Walby (2009) att statens verksamhet samtidigt kan 
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representera olika konkurrerande intressen, och därför både kan reproducera 
och motverka könsojämlikhet. I likhet med Walby (2009) ser jag staten som 
en viktig arena för politisk kamp, då den i kraft av dess tillgång till makt, har 
potentialen att påverka maktrelationer. Jag har även tagit intryck av Smart 
(1995) som menar att det inte finns någon enhetlig kategori män som gynnas 
eller enhetlig kategori kvinnor som missgynnas av rättssystemet. En utgångs-
punkt är att människor kan erfara rättssystemet olika beroende på hur de är 
positionerade i relation kön, klass och etnicitet.  

En närliggande fråga som problematiserats inom feministisk forskning, är 
vilken betydelse det straffrättsliga systemets gensvar på mäns våld mot kvin-
nor har för förekomsten av våldet. Denna fråga är av vikt för avhandlingen, 
dels eftersom jag undersöker rättssystemets hantering av våldet och dels ef-
tersom rättssystemet är ett statligt verktyg för att motverka mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer.  

Inom feministisk forskning framhålls att det straffrättsliga systemets gensvar 
kan ha en central roll när det gäller att motverka mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer (Dobash 2003; Edwards 1996; Harne & Radford 2008; Walby 
2009). Rättssystemet kan, menar Walby (2009), påverka överordnade grup-
pers möjligheter att utöva våld i ett samhälle genom sitt gensvar på deras våld. 
Enligt Dobash (2003) har det straffrättsliga systemet två centrala funktioner 
när det gäller att motverka detta våld. Den ena är symbolisk (symbolic) och 
den andra konkret (real). Den symboliska funktionen handlar om att rättssy-
stemet genom sitt gensvar signalerar i vilken utsträckning våldet är tillåtet re-
spektive otillåtet i samhället (jfr Edwards 1996; Harne & Radford 2008; 
Walby 2009). Medias skildringar av den rättsliga hanteringen informerar 
medborgarna om vilka handlingar som är att betrakta som tillåtna respektive 
otillåtna. Den konkreta funktionen handlar om att rättssystemet genom sitt 
gensvar förmedlar direkt till våldsutövaren, den våldsutsatta, deras barn och 
andra involverade om samhället tillåter våldet eller inte. Våldsutövaren kan se 
gensvaret som ett grönt eller rött ljus till att fortsätta utöva våld. Den våldsut-
satta kan se gensvaret som en signal beträffande om rättssystemet är att lita till 
när det gäller att skydda medborgare från våld (Dobash 2003).  

I de fall våldsutövande män straffas signalerar rättssystemet att våldet är fel, 
brottsligt samt vilket fördömande det förtjänar (Burman 2007). Ett högt straff 
indikerar att samhället ser allvarligt på våldet och fördömer det. Detta kan en-
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ligt Harne och Radford (2008) fungera avskräckande, och på så vis bidra till 
att minska mäns våld och öka kvinnors och barns säkerhet.   

Om rättssystemet inte ingriper effektivt kan det uppfattas som att våldet 
inte är en straffrättslig eller samhällelig angelägenhet, utan att det tillåts av 
staten (Burman 2007; Edwards 1989; 1996; Hanmer et al. 1989; Harne & 
Radford 2008). Eller annorlunda uttryckt: att staten inte har monopol på legi-
timt våld (Walby 2009). Detta kan enligt Harne and Radford (2008) leda till 
att föreställningar om mäns rätt att kontrollera, begränsa och disciplinera 
kvinnor förstärks, vilket i sin tur ökar risken för ytterligare våld.  

Organisationer och ojämlikhet 
I avhandlingen analyseras det straffrättsliga systemets praktiska hantering av 
mäns våld utifrån våldsutsatta kvinnors berättelser. Jag betraktar således den 
rättsliga hanteringen genom berättelserna av några av dem som rättssystemet 
är till för. Den rättsliga hanteringen analyseras delvis i relation till den jäm-
ställdhetspolitiska intentionen om att rättssystemet ska motverka mäns våld 
mot kvinnor. I denna analys har jag använt mig av teori och teoretiska be-
grepp som lämpar sig för just analyser av jämställdhetssatsningar inom orga-
nisationer.   

En sådan teori som kan användas vid analyser av jämlikhetssatsningar inom 
organisationer är Ackers (2006) teori om ojämlikhetsregimer. Denna teori ut-
gör ett analytiskt angreppssätt för att förstå hur ojämlikheter produceras och 
reproduceras inom organisationer. Acker (2006) definierar ojämlikhetsregim 
som löst sammankopplade praktiker, processer, handlingar och betydelser 
som resulterar i och upprätthåller klass-, köns- och etnicitetsojämlikheter 
inom bestämda organisationer. Ojämlikhetsregimerna förstås som föränder-
liga och sammanlänkade med ojämlikheter i det omgivande samhället, inklu-
sive dess politik, historia och kultur. För att markera en skillnad mellan Ack-
ers användning av begreppet ojämlikhetsregimer inom organisationer och 
Walbys (2009) användning av begreppet könsregimer på en mer övergripande 
nivå benämner jag ojämlikhetsregimer inom organisationer som lokala köns-
regimer. I analysen av det straffrättsliga systemets hantering av mäns partner-
våld är jag intresserad av en lokal könsregim inom det straffrättsliga systemet 
som är sammanlänkad med en övergripande könsregim och de ojämlikheter 
som präglar det svenska samhället i stort. Denna kan tänkas ha betydelse för 
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det straffrättsliga systemets möjligheter att motverka mäns våld i nära relat-
ioner genom sin hantering av våldet. Enligt Acker har de lokala ojämlikhetsre-
gimerna olika karaktär och skiljer sig åt beträffande: vilken bas som utgör 
grunden för ojämlikheter; grad och form av ojämlikheter; vilka organiserings-
processer som producerar ojämlikheter; ojämlikheters synlighet, ojämlikheters 
legitimitet samt den kontroll som förhindrar protester mot ojämlikheter.  

Organiseringsprocesser utgör de praktiker och processer som används inom 
en organisation för att uppnå dess mål. Acker (2006) menar att dessa proces-
ser, samtidigt som de uppbär organisationen, också är aktiva när det gäller att 
producera och reproducera ojämlikheter. Organiseringsprocesser omfattar ex-
empelvis de generella krav som ställs på en tjänst, rekryterings- och anställ-
ningsprocesser, lönesättning och informell interaktion i det vardagliga arbetet. 
Enligt Acker finns det ofta subtila och outtalade antaganden baserade på kön, 
klass och etnicitet i den vardagliga interaktionen människor emellan. I ana-
lysen av den straffrättsliga hanteringen har jag exempelvis betraktat bevisvär-
dering, trovärdighetskrav och brottsrubricering som organiseringsprocesser 
inom det straffrättsliga systemet.  

Acker (2006) definierar ojämlikheters synlighet som grad av uppmärksam-
het på ojämlikheter inom en organisation. En organisations bristande upp-
märksamhet på ojämlikheter kan vara avsiktlig eller oavsiktlig. Enligt Acker 
varierar synligheten med positionen hos betraktaren: privilegierade tenderar 
att betrakta ojämlikhet som någonting som existerar någon annanstans än där 
de själva befinner sig. Acker menar att ojämlikhetens synlighet/osynlighet 
inom en organisation varierar med basen för ojämlikhet. Könsojämlikhet ten-
derar att osynliggöras eller ses som irrelevant för organisationen. I avhand-
lingen har jag använt mig av begreppsparet synlighet/osynlighet för en analys 
av om våldet har synliggjorts som mäns våld mot kvinnor i nära relationer och 
som brott genom den straffrättsliga hanteringen, eller om våldet osynliggjorts, 
genom att det har hanterats som någonting annat.   

Med ojämlikhetens legitimitet menar Acker (2006) grad av rättfärdigande 
av ojämlikheter inom organisationer. Vissa organisationer betraktar ojämlik-
heter som illegitima och försöker motverka dem, medan andra betraktar ojäm-
likheter som legitima. Enligt Acker kan ojämlikheter legitimeras genom argu-
ment som tillskriver dem ”naturliga” eller ”biologiska” orsaker. Ett exempel 
är att löneskillnader mellan kvinnor och män legitimeras genom hänvisningar 
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till att kvinnor skulle vara sämre än män på att löneförhandla och ta för sig. I 
avhandlingen använder jag begreppsparet legitimt/illegitimt för en analys av 
om den straffrättsliga praktiken hanterade mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner som illegitima handlingar och försökte motverka det. Eller om den han-
terade våldet som legitima handlingar och lämnade det utan åtgärder.  

Med organisatorisk kontroll menar Acker (2006) en kontroll som är inrik-
tad mot att upprätthålla ojämlikheter inom organisationer och att få de an-
ställda att acceptera dem. Kontrollen motverkar således förändringar av lokala 
ojämlikhetsregimer. Enligt Acker ser mekanismerna för att utöva kontroll och 
uppnå medgörlighet olika ut. Kontrollen kan vara direkt, indirekt och diskret 
eller internaliserad. Direkt kontroll inkluderar exempelvis regler, bestraffning-
ar vid regelbrott, belöning, tvång och våld. Indirekt och diskret kontroll om-
fattar exempelvis kontroll genom teknologi såsom övervakning, samt begräns-
ningar av informationsflöde. Internaliserad kontroll inkluderar exempelvis en 
övertygelse hos de underordnade om att det inte är någon idé att utmana 
ojämlikheterna eller en övertygelse om att ojämlikheterna är legitima, natur-
liga och normala (Acker 2006).  

I analysen av den rättsliga hanteringen har jag även tagit intryck av Brunos 
begrepp administrerande av våld. I sin avhandling om statens hantering av fä-
ders våld belyser Bruno (2016) hur myndigheter i vissa fall aktivt administre-
rar våldet istället för att motverka det. Med administrerande av våld menar 
Bruno myndighetsadministration i ett enskilt ärende som aktivt gör det möjligt 
för mannen att utöva våld mot kvinnan. Administrerande av våld möjliggör 
således våldets fortsatta utövning. Som exempel ger Bruno att våldsutövande 
fäder kan använda byråkratin i sin ekonomiska våldsutövning efter separat-
ionen, genom att lämna in falska uppgifter om kvinnans levnadsförhållanden 
till Försäkringskassan. I de fall Försäkringskassan drar in underhållsstöd och 
bostadsbidrag på basis av sådana falska uppgifter har våldsutövaren förmått 
myndigheten att administrera hans våld (Bruno 2016). Tillämpat på det straff-
rättsliga systemet kan dess hantering av ett ärende beskrivas som administre-
rande av våld i de fall denna hantering aktivt bidrar till att mannen fortsatt 
kan utsätta kvinnan för våld.  

Avslutningsvis vill jag beskriva hur jag betraktar de poliser, åklagare, mål-
sägandebiträden, försvarsadvokater och domare, som våldsutsatta kvinnor in-
teragerar med under en rättsprocess. Dessa individer betraktas i egenskap av 
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sin yrkesroll som rättsliga representanter, det vill säga som företrädare för 
(olika delar av) det straffrättsliga systemet. Jag är väl medveten om att detta 
perspektiv har sina begräsningar. Rättssystemet är inte enhetligt, utan består 
av aktörer med olika uppdrag som företräder olika intressen. Därtill kan det 
tänkas att de rättsliga representanterna kan ha ett utrymme de kan använda 
när det gäller hur våldet ska hanteras. Lipsky (2010) använder begreppet gräs-
rotsbyråkrat (street level bureaucrats) för att definiera den position som en yr-
kesutövare står i som representant för en myndighet i mötet med medborgare. 
Lipsky menar att gräsrotsbyråkraten i sin position har ett visst handlingsut-
rymme för sin yrkesutövning som kan användas i detta möte. Detta hand-
lingsutrymme skapas mellan, och avgränsas av, gräsrotbyråkratens uppdrag, 
lagstiftning, riktlinjer, rutiner, överenskommelser, traditioner och profession-
ella tolkningar. Ett konkret exempel på detta kan vara att en polis handlings-
utrymme för att utreda ett ärende begränsas av åklagarens direktiv. Tillämpat 
på min analys av den straffrättsliga praktiken kan de rättsliga representanter-
na tänkas ha ett handlingsutrymme i sin hantering av våldet som kan använ-
das till att underlätta eller försvåra kvinnors möjligheter att ta sig ur våld, och 
i förlängningen till att motverka eller reproducera könsojämlikhet. De organi-
seringsprocesser som används inom det straffrättsliga systemet kan tänkas på-
verka såväl handlingsutrymmet som hur det används.  

3.5 Kvinnors aktörskap 
I avhandlingen intresserar jag mig för kvinnors aktörskap i relation till våldet 
och till det straffrättsliga systemet. I analysen har jag använt mig av olika teo-
retiska perspektiv och begrepp som hjälpt mig att se kvinnornas aktörskap och 
olika begränsningar av detta. 

En utgångspunkt i avhandlingen är att våldsutsatta kvinnor är aktörer. In-
spirerad av Giddens (1984) refererar aktörskap till det som aktörer får att 
hända, till deras handlingsförmåga. Som tidigare beskrivits har den feminist-
iska våldsforskningen kritiserats för att den skulle framställa våldsutsatta 
kvinnor som passiva, maktlösa och utan aktörskap. Inspirerad av Mahoney 
(1994) utgår jag från att underordning inte utesluter aktörskap. Däremot be-
gränsar underordning möjligheten att agera. Våldsutsatta kvinnor betraktas 
alltså som aktörer under villkor som följer av ojämlikhet. De agerar inom ra-

60



 
 

61 
 
 

men för en könsregim, i relation till det straffrättsliga systemet, för att ta sig ur 
enskilda mäns våld.   

Begreppet taktik används här för att benämna det sätt på vilket våldsutsatta 
kvinnor aktivt hanterar olika förhållanden i deras liv, såsom männens våld 
mot dem och det straffrättsliga systemets hantering av deras ärenden. Begrep-
pet taktik föredrages framför strategi, då det synliggör de begränsningar ojäm-
likheter betyder för kvinnors aktörskap. Enligt de Certeau (1988) är det till-
gången till makt som är den avgörande skillnaden mellan strategi och taktik: 
strategi kännetecknas av tillgång till makt och taktik av frånvaro av makt. 
Strategi utgår från en överordnad position som bär med sig fördelar som kan 
användas, medan den underordnade position taktik utgår från inte bär med 
sig några sådana fördelar. Taktik handlar istället om att ta vara på möjligheter 
i stunden och om att försöka manipulera händelser och göra dem till möjlig-
heter (de Certeau 1988). Taktik kan beskrivas som underordnades sätt att 
hantera begränsande förhållanden i omgivningen i det vardagliga livet. Det 
handlar således om att hantera begränsningar snarare än möjligheter.  

Hantering av situationer som kan ifrågasättas 
När jag analyserat kvinnornas aktörskap i relation till det straffrättsliga sy-
stemet har jag främst intresserat mig för hur de hanterade rättssystemets gen-
svar på männens våld mot dem. I denna analys har jag använt mig av Hirsch-
mans (1970) teori om sorti, protest och lojalitet samt Agevalls och Olofssons 
(2008) vidareutveckling av den genom tillförande av dimensionen beroende. 
Dessa teorier har gett mig analytiska redskap för att förstå kvinnornas tak-
tiska val i förhållande till rättssystemets hantering av våldet. 

Hirschmans (1970) teori om sorti, protest och lojalitet kan användas vid 
analyser av kunders, medlemmars eller medborgares gensvar på försämringar 
inom olika slags organisationer, såsom företag, idéburna organisationer och 
myndigheter. Med sorti (exit) menar Hirschman att kunder slutar köpa en 
produkt eller att medlemmar lämnar en organisation som en följd av försäm-
ringen. Sjunkande försäljnings- eller medlemssiffror antas leda till att ledning-
en måste korrigera de brister som orsakat sortin. Med protest (voice) menar 
Hirschman varje försök att höja rösten för att protestera eller påverka, med 
syftet att förändra istället för att fly från ett förhållande som kan ifrågasättas. 
Detta kan ske genom att uttrycka missnöje över försämringen till ledningen, 
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till en auktoritet med avsikten att tvinga fram en förändring eller till vem som 
helst som lyssnar genom exempelvis opinionsbildning. Protest utgör således ett 
försök att förbättra kvaliteten på de varor eller tjänster som tillhandahålls av 
organisationen. Protesterna antas leda till att ledningen engagerar sig för att 
identifiera bristerna och åtgärda dem.  

Hirschman (1970) menar att det finns andra alternativ än protest och sorti, 
så som medgörlighet och passivitet, men att valet ofta står mellan protest och 
sorti. Enligt Hirschman är sorti det troligaste valet, då det oftare är lättare och 
kräver mindre ansträngning är protest. Protest kan dock utgöra ett komple-
ment eller en ersättning till sorti. Exempelvis kan sorti skjutas upp om protest 
förväntas bli effektiv. Hirschman menar att det är troligt att protest används i 
ett tidigt stadium vid en gradvis försämring. Om protesten misslyckas kan 
sorti utgöra en sista reaktion. Sorti är nämligen möjligt efter protest, dock är 
inte protest möjligt efter sorti.  

Enligt Hirschman (1970) ökar protestens roll när möjligheten till sorti 
minskar. Sorti är exempelvis inte möjligt vid monopol, då individerna tvingas 
lära sig leva med de befintliga bristerna om protest inte leder till förbättringar. 
Hirschman menar också att protest främjas av individers lojalitet till organi-
sationen eller till de produkter/tjänster den tillhandahåller. Lojalitet medför att 
kostnaderna för sorti ökar och att individerna ofta har tilltro till att kunna 
åstadkomma förändringar inifrån. Möjligheten till sorti begränsas även, enligt 
Hirschman, om organisationen ifråga tillhör allmännyttan. Det vill säga orga-
nisationer vars verksamhet ska komma allmänheten till nytta. Dit räknas ex-
empelvis verksamheter inom den offentliga sektorn, så som hälso- och sjuk-
vården, skolan och rättssystemet. I de fallen är fullständig sorti möjlig endast 
genom att individen lämnar det område verksamheten omfattar (Hirschman 
1970). Detta eftersom en individ som inte nyttjar delar av allmännyttan, ändå 
påverkas av dess verksamhet som medborgare i samhället. Enligt Hirschman 
utgör individens alternativ då inte sorti eller protest, utan protest inifrån eller 
protest utifrån. Det vill säga, antingen om att försöka påverka bristerna ini-
från organisationen eller utifrån.  

Agevall och Olofsson (2008) föreslår att Hirschmans teori utvecklas genom 
att dimensionen beroende tillförs. De menar att individer i maktasymmetriska 
situationer kan befinna sig i ett sådant underläge och i en sådan maktlöshet att 
varken sorti eller protest skyddar deras intressen. Beroende ökar kostnaderna 
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för, och utgör således hinder för, både sorti och protest. Hinder för sorti ge-
nom att individen kan vara beroende av och inte klara sig utan de varor, de 
tjänster och den service organisationen erbjuder. Hinder för protest genom att 
beroendet av en organisation kan göra individer mer återhållsamma med kri-
tik eftersom de inte vill stöta sig med dem som har makt att påverka deras liv.  

Frigörelsen från våld  
När jag analyserat kvinnornas aktörskap i förhållande till våldet har jag an-
vänt mig av teorier och teoretiska begrepp om kvinnors frigörelse från våld. 
Dessa teorier och begrepp bidrar med en förståelse om vad kvinnor kan gå 
igenom när de försöker ta sig ur mäns våld.   

Sedan början av 2000-talet har kvinnors frigörelse från mäns partnervåld 
uppmärksammats i ett flertal studier i Sverige (Agevall 2012; Ekbrand 2006; 
Enander 2008; Eriksson 2003; Holmberg & Enander 2005; Hydén 2000a; 
2001; Scheffer Lindgren & Renck 2008b; Smirthwaite & Holmberg 2014). 
Uppbrottet ur våld beskrivs ofta som en process som påbörjas en tid före, och 
avslutas en tid efter att parrelationen till den våldsutövande mannen avslutats 
(Enander & Holmberg 2008; Eriksson 2003; Hydén 2001; Scheffer Lindgren 
& Renck 2008b). I avhandlingens teoretiska förståelse av vad det innebär att 
ta sig ur våld har jag tagit intryck av Erikssons (2003) begreppspar i och ur 
våld och Enanders och Holmbergs (2005; 2008) forskning om kvinnors upp-
brottsprocesser. 

Enligt Eriksson (2003) kan en separation förstås som en taktik för kvinnor 
att komma ur mäns partnervåld. I sin avhandling om familjerättens hantering 
av fäders våld beskriver Eriksson (2003) hur kvinnornas önskan att avsluta 
parrelationen utgjorde en önskan att slippa ifrån männens våld. Separationen 
– när kvinnan avslutat parrelationen, flyttat isär och upprättat en rumslig di-
stans till mannen – behöver dock inte innebära att kvinnan uppnår det hon 
vill, det vill säga att mannen upphör med våldet (Eriksson 2003). En separat-
ion eller en avslutad parrelation kan även innebära att mannen fortsätter, 
trappar ned eller trappar upp våldet mot kvinnan (Ekbrand 2006; Eriksson 
2003). Separationen beskrivs ofta som den farligaste tiden för våldsutsatta 
kvinnor. Detta eftersom merparten av det dödliga våldet mot kvinnor sker i 
samband med att kvinnan försöker lämna mannen (Dobash et al. 2007; Stran-
dell 2013). Mahoney (1991) använder begreppet separationsvåld för att besk-
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riva det våld män utövar i samband med en separation. Separationsvåld ingår 
således i mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Begreppet synliggör att vål-
det är en respons på, och motiveras av, att kvinnan vill ur relationen. Enligt 
Mahoney utövar mannen separationsvåld för att förhindra att kvinnan läm-
nar, för att tvinga henne att återvända eller för att straffa henne för att hon 
lämnat. En separation utgör ett hot mot mannens kontroll och dominans över 
kvinnan, som han kan försöka återupprätta eller befästa med hjälp av separat-
ionsvåld (Dichter & Gelles 2012).  

Eriksson (2003) använder begreppsparet i och ur våld, där ur våld innebär 
att kvinnan inte längre lever med någon form av våld, inte längre lever i en 
våldsatmosfär och inte lever ett liv som kontrolleras av den före detta part-
nern. I sin avhandling beskriver Eriksson (2003) ett kontinuum där kvinnors 
liv efter separationen kan placeras. Kvinnor som kan placeras vid den ena yt-
terpunkten lever i hög grad i våld och kvinnor som kan placeras vid den andra 
ytterpunkten lever i lägre grad i våld. I stort sett alla deltagare i Erikssons stu-
die levde fortfarande mer eller mindre i våld flera år efter separationen, och de 
försökte skapa sig ett liv som inte dominerades eller kontrollerades av män-
nen. Att kvinnorna fortfarande inte var ur våld, tolkar Eriksson som att de 
inte var helt separerade: männen återskapade relationen genom våldet.   

Enander och Holmbergs (2005; 2008) forskning om kvinnors uppbrotts-
processer har fått stort genomslag i Sverige. De menar att våldsutsatta kvin-
nors uppbrott bör förstås som tre aktiva processer som pågår mer eller mindre 
samtidigt: Att bryta upp, Att bli fri och Att förstå. Att bryta upp berör det fy-
siska uppbrottet, det som sker när kvinnan bestämmer sig för att separera eller 
avsluta parrelationen till mannen. Enligt Enander och Holmberg (2008) före-
gås separationen ofta av att kvinnan når ett slags psykisk eller fysisk botten, 
där hon känner sig orkeslös och uppgiven. Därefter kommer hon till en vänd-
punkt som antingen handlar om liv eller död, eller om någon annan. Vid 
vändpunkten kommer kvinnan till en insikt om att hon måste gå, annars riske-
rar hon att dö eller någon annan att fara illa eller skadas av mannen. Hon ger 
då upp relationen. Även Hydén (2001) beskriver en liknande vändpunkt som 
föregår separationen. Att bli fri beskriver våldsutsatta kvinnors emotionella 
frigörelseprocess. Det är under denna process som kvinnan bryter de huvud-
sakliga känslomässiga banden till mannen. Enander och Holmberg (2008) be-
skriver fyra faser i den emotionella uppbrottsprocessen som uppkallats efter 
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den känsla som dominerar respektive fas: Jag älskar honom, Jag tycker synd 
om honom, Jag hatar honom och Jag känner ingenting. Att förstå är en kogni-
tiv process som innebär att kvinnan definierar sig själv som utsatt för mäns 
våld i nära relationer. Under denna process sker en inre förhandling inom 
kvinnan om hur våldserfarenheterna ska förstås. Denna slutar i ett kognitivt 
skifte där kvinnan går från att betrakta mannens våld som någonting mer eller 
mindre normalt inom parrelationer, till att betrakta det som mäns våld i nära 
relationer. När det kognitiva skiftet skett kommer kvinnan att se på relationen 
till mannen i ljuset av definitionen mäns våld i nära relationer. Holmberg och 
Enander (2005) betonar att denna delprocess är smärtsam för kvinnan – det 
gör ont att förstå. Den förståelseprocess Enander och Holmberg (2008) be-
skriver kan, i dialog med Lundgrens (2004) teori om våldets normaliserings-
process, förstås som en avnormaliseringsprocess under vilken kvinnan slutar 
att normalisera och internalisera mannens verklighetsuppfattning (Lundgren et 
al. 2001).  

Utifrån ovanstående teoretiska förståelse menar jag att en kvinna tagit sig ur 
våld: 1) när parrelationen avslutats och hon fått rumslig distans till mannen, 
2) när hon frigjort sig emotionellt från mannen, 3) när hon definierar våldet 
som mäns våld mot kvinnor i nära relationer, samt 4) när mannen upphört 
med våldet och inte längre kontrollerar kvinnans liv. Dessa fyra delar utgör 
tillsammans det jag i avhandlingen benämner frigörelsen från våld. Begreppet 
frigörelsen från våld är således bredare än, och icke att förväxla med, Holm-
bergs och Enanders (2005) begrepp den emotionella frigörelseprocessen som 
innebär att de känslomässiga banden till mannen bryts.  

En av avhandlingens frågeställningar omfattar polisanmälans och rättspro-
cessens betydelse för kvinnors möjligheter att ta sig ur våld. Om, och i så fall 
hur, det straffrättsliga systemets gensvar på våldet påverkar detta. Eller an-
norlunda uttryckt – andras betydelse för kvinnors frigörelse från våld. Det är 
därför värt att nämna att Enander och Holmberg (2005; 2008) inte fann att 
signifikanta andra, det vill säga kvinnans anhöriga, vänner eller viktiga pro-
fessionella hjälpare, hade någon större betydelse för kvinnors uppbrott. Enligt 
dem kan professionella hjälpare dock ha viss möjlighet att initiera eller för-
hindra en förståelseprocess (Holmberg & Enander 2005).  

När jag analyserat rättssystemets betydelse för kvinnors förståelseprocess 
har jag inspirerats av Mellbergs (2002) begreppspar ogiltiggö-
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rande/giltiggörande. Mellberg har i sin tur hämtat och vidareutvecklat dessa 
begrepp från Leiras (1990) tabuiseringsteori, som belyser psykologiska proces-
ser för barn som har erfarenhet av våld inom familjen. I sin avhandling om 
mödrars situation när deras barn utsätts för sexuella övergrepp av fäder an-
vänder Mellberg (2002) begreppet giltiggörandeprocess för att beskriva en 
process som innebär att en mamma förstår något som hänt mellan en man och 
hennes barn som sexuella övergrepp. Övergreppet blir genom denna process 
giltigt som just ett övergrepp. Det finns således likheter mellan den giltiggö-
randeprocess Mellberg beskriver och Enander och Holmbergs (2008) förståel-
seprocess. Begreppet ogiltiggörande innebär att våldsupplevelser förblir dolda 
för omvärlden och att de subjektivt upphör att existera. Våldsupplevelsen äger 
inte någon giltighet utan ”intersubjektiv bekräftelse på att det som hänt verk-
ligen har hänt” (Mellberg 2002, s 154). Giltiggörandeprocessen är därför so-
cialt interaktiv (Mellberg 2002).  

I avhandlingen använder jag begreppsparet ogiltiggörande/giltiggörande på 
ett annat sätt än Mellberg. Jag använder det för att uppmärksamma hur det 
straffrättsliga systemet genom sitt gensvar på kvinnors berättelser om våld kan 
medverka till eller motverka kvinnors möjligheter att definiera, eller giltiggöra, 
våldet som våld. Det vill säga deras förståelseprocess. Ett gensvar som signale-
rar att våldsupplevelser inte är giltiga beskrivs som ogiltiggörande gensvar. Ett 
sådant gensvar kan bidra till att ogiltiggöra våldet. Ett gensvar som signalerar 
upplevelsens giltighet som våld beskrivs som giltiggörande gensvar. Ett sådant 
gensvar kan bidra till att giltiggöra våldet.  

3.6 Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag beskrivit de teoretiska perspektiv och begrepp som 
använts för att förstå olika aspekter av frågan om polisanmälan när kvinnor 
tar sig ur mäns våld i nära relationer. Ett övergripande teoretiskt perspektiv i 
avhandlingen är feministiskt. Jag använder Walbys (2009) systembegrepp 
könsregimer för att beskriva en könsojämlikhet som innebär att män som 
grupp överordnas kvinnor som grupp. Det våld som studeras, mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer, betraktas i enlighet med feministisk våldsforskning 
som ett uttryck för, och en återskapare av, denna övergripande könsojämlik-
het. Detta våld kan bestå av ett mönster av kontrollerande tekniker som får till 
konsekvens att mannen uppnår kontroll över kvinnans liv. Frågan om hur 
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detta våld ska betraktas i samhället antas vara under förhandling. I denna för-
handling antas olika diskurser, antaganden och normer vara av betydelse. I 
avhandlingen betraktas staten vidare som en könad organisation. Statens verk-
samhet, inklusive det straffrättsliga systemets, antas bidra till att reproducera 
kön och könsojämlikhet. Samtidigt är en utgångspunkt att staten kan använ-
das för att motverka könsojämlikhet. Med utgångspunkt i Mahoney (1994) 
förstås kvinnors aktörskap som agerande under villkor som följer av förtryck. 
Kvinnors aktörskap i relation till mäns partnervåld och till det straffrättsliga 
systemets betraktas som taktik. Taktik för att frigöra sig från våld och för att 
hantera det straffrättsliga systemets gensvar på våld.  

I nästa kapitel redogörs för tidigare forskning om polisanmälan och rätts-
processen vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 
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4. RÄTTSSYSTEMET OCH VÅLDET 

I det här kapitlet beskrivs tidigare forskning som uppmärksammat olika 
aspekter av frågan om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära 
relationer. På så vis placeras studien i sitt vetenskapliga sammanhang. Ge-
nomgången disponeras efter tre huvudområden som är relevanta för avhand-
lingen och som uppmärksammats i andra studier. Inledningsvis beskrivs stu-
dier som behandlat våldsutsatta kvinnors syn på, upplevelser av och aktörskap 
under rättsprocessen. Därefter beskrivs studier som behandlat olika aspekter 
att det straffrättsliga systemets gensvar på mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner. Avslutningsvis beskrivs studier som behandlat polisanmälans och rätts-
processens betydelse för kvinnors frigörelse från våld. Vissa studier uppmärk-
sammar fler än ett av dessa områden. I tidigare forskning belyses frågan om 
polisanmälan och rättsprocessen ur tre perspektiv, utifrån antingen kvinnors 
utsagor, polis och åklagares utsagor eller rättsmaterial. Tonvikten i genom-
gången ligger vid forskning som utgår från en svensk kontext. Jag redogör 
även för viss nordisk och internationell forskning. Detta huvudsakligen beträf-
fande teman där det finns kunskapsluckor i den nationella forskningen. Ge-
nomgången omfattar även vissa nationella rapporter som uppmärksammat 
frågan. Efter genomgången avslutas kapitlet med ett resonemang om den kun-
skap avhandlingen bidrar med.  

4.1 Polisanmälan och rättsprocessen ur kvinnors perspektiv 
Vad gäller nationella studier har jag funnit två avhandlingar, en artikel och ett 
antal rapporter som uppmärksammar hur våldsutsatta kvinnor ser på polis-
anmälan och upplever rättsprocessen. I den ena avhandlingen Våldet och kär-
leken undersöker Agevall (2012) hur våldsutsatta kvinnor begripliggör mäns 
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våld mot kvinnor i nära relationer, däribland hur kvinnors begripliggörande 
av våldet påverkas i mötet med det juridiska systemet. Detta utifrån intervjuer 
med sjutton kvinnor där våldet mot dem polisanmälts. Med begreppet begrip-
liggörande menar Agevall ”det sätt varpå människor organiserar sina vardag-
liga göranden så att de blir begripliga för andra” (s 11). Agevall uppmärk-
sammar tre institutioner som är av vikt för hur våldet problematiseras och be-
gripliggörs. Dessa är familjen som institution, den politiska institutionen och 
rätten som institution. Agevall belyser även de diskurser som är aktiva inom 
var och en av dessa institutioner, och som påverkar vilka förståelser av våldet 
som är möjliga. Agevall uppmärksammar även hur de deltagande kvinnorna 
såg på polisanmälan och upplevde rättsprocessen. I den andra avhandlingen 
Brottsoffer i rättsprocessen undersöker Lindgren (2004) brottsoffers, där-
ibland våldsutsatta kvinnors, uppfattning om polis, åklagare och domstol av-
seende bemötande, tillgänglighet och information. Materialet i Lindgrens av-
handling bestod av elva enkätstudier med brottsoffer som genomförts under 
perioden 1993-2003. Resultaten visar att polisen brister i sin informations- 
och underrättelseskyldighet samt att polisens bemötande varierar beroende på 
polisens uppfattning av brottsoffret (Lindgren 2004). Lindgren konstaterar att 
det finns ett glapp mellan vad samhället säger sig vilja göra, och vad det fak-
tiskt gör för brottsoffer.  

I flera artiklar och rapporter uppmärksammar Ekström rättsprocessen vid 
mäns partnervåld i relation till Relationsvåldscentrum (RVC) (Ekström 2011; 
2012b; 2015). RVC är som tidigare nämnts en verksamhet som ger stöd till 
våldsutsatta kvinnor under rättsprocessen vid polisen i Stockholm. I en artikel 
undersöker Ekström (2015) våldsutsatta kvinnors erfarenheter av RVC:s stöd 
under rättsprocessen. Resultaten visar att stöd under rättsprocessen är viktigt, 
inte minst i form av rådgivning och information om rättsprocessen.  

En stor del av de nationella undersökningar som uppmärksammar kvinnors 
syn på polisanmälan och erfarenheter av rättsprocessen utgörs av rapporter 
eller utvärderingar av samverkansmodeller vid polisen. Här kan nämnas ett 
flertal rapporter från Brottsförebyggande rådet (2002; 2008a; 2009; 2010a; 
2014), en rapport från polisen i Uppsala (Green 2002) och utvärderingar av de 
tidigare nämnda Koncept Karins och RVC:s verksamheter (Brå 2013; Ekström 
2010; Rejmer et al. 2010). Resultaten av dessa rapporter och utvärderingar 
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redovisas nedan sparsmakat som ett komplement till den nationella forskning-
en inom området.  

Den studie jag funnit som ligger närmast min, är en norsk avhandling från 
2011. I En vellykket sak? undersöker Grøvdal (2011) våldsutsatta kvinnors 
möten med det straffrättsliga systemet från polisanmälan till fällande domslut. 
Empirin bestod av intervjuer med åtta kvinnor. Grøvdal uppmärksammar att 
kvinnorna i huvudsak vände sig till polisen för att få hjälp med att stoppa vål-
det, men att de under rättsprocessen främst kom att bli statens redskap för att 
beivra kriminalitet. Grøvdal ställer sig därför frågande till om en förbättring 
av våldsutsatta kvinnors liv kan uppnås med hjälp av det straffrättsliga syste-
met, så länge den allmänpreventiva hänsynen är så stark. Grøvdal menar att 
det viktigaste det straffrättsliga systemet kan bidra med till våldsutsatta kvin-
nor är ansvarsplaceringen. Om det blir en fällande dom tillskrivs mannen an-
svaret för våldet, vilket enligt Grøvdal kan bidra till att kvinnan får tillbaka 
sin värdighet. Det straffrättsliga systemet kunde även bidra till att männen 
upphörde med det fysiska våldet mot kvinnorna. Vissa fortsatte dock att utöva 
våld, om än i en ”subtilare” form än tidigare. När så skedde bidrog inte den 
fällande domen till att kvinnorna kände sig trygga (Grøvdal 2011).  

Kvinnors syn på polisanmälan och upplevelser av rättsprocessen har även 
uppmärksammats i internationell forskning (se exempelvis Akers & Kaukinen 
2009; Apsler et al. 2003; Balvig & Kyvsgaard 2006; Boivin & Leclerc 2016; 
Davies et al. 2007; Erez & Belknap 1998; Felson et al. 2002; Johnson 2007; 
Lewis et al. 2000; Sanz-Barbero et al. 2016; Srinivas & DePrince 2015; Özça-
kar et al. 2016).  

Nedan går jag igenom olika teman som uppmärksammats i tidigare studier 
om våldsutsatta kvinnors syn på polisanmälan och upplevelser av rättsproces-
sen, som är av relevans för denna avhandling.  

Beslutet om polisanmälan 
Ett tema som återkommer i tidigare forskning omfattar våldsutsatta kvinnors 
beslut om polisanmälan. Det handlar om hur kvinnor kommer fram till sitt 
beslut om polisanmälan och vilka skäl som ligger bakom beslutet.  

Både Agevall (2012) och Grøvdal (2011) uppmärksammar att kvinnor inte 
polisanmäler vid det ”första slaget”, utan när mannens våld pågått en tid. En-
ligt Agevall (2012) kan beslutet att polisanmäla föregås av en längre tids inre 
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process hos kvinnan i vilken hon överväger olika handlingsalternativ. Med ti-
den kan kvinnans situation framstå som alltmer ohållbar, och den händelse 
som föranleder polisanmälan kan förstås som droppen får bägaren att rinna 
över. I tidigare forskning beskrivs polisanmälan som en sista utväg för kvinnor 
att få slut på våld, när andra alternativ saknas (Agevall 2012; Grøvdal 2011). 
I en amerikansk studie om kvinnors beslut om, och erfarenheter av, polisan-
mälan uppmärksammar Davies m.fl. (2007) att kvinnorna som polisanmälde 
var i desperat behov av hjälp. De hade utsatts för grovt våld; var svårt ska-
dade, förföljda och trakasserade samt försökte lämna den våldsutövande 
mannen (Davies et al. 2007). Utifrån tidigare forskning tycks tidpunkten för 
polisanmälan, i förhållande till relationsstatus, kunna variera. Vissa av delta-
garna i Agevalls (2012) studie polisanmälde före separationen, medan andra 
polisanmälde efteråt. Samtliga deltagare i Grøvdals (2011) studie polisan-
mälde när parrelationen avslutats. 

Beslutet om polisanmälan beskrivs i vissa internationella studier som ett 
komplext och rationellt val där kvinnor väger vinster mot kostnader med poli-
sanmälan (Akers & Kaukinen 2009; Johnson 2007; Novisky & Peralta 2015). 
Exempelvis att möjligheten att få hjälp av polisen att stoppa våldet vägs mot 
risken för att mannen hämnas på grund av polisanmälan. Enligt dessa studier 
polisanmäler våldsutsatta när vinsterna med en polisanmälan överväger kost-
naderna.  

I en artikel uppmärksammar Ekström (2015) att andra, i form av släkt och 
vänner, kan ha betydelse för kvinnors beslut att polisanmäla vid mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer. Släkt och vänner kan motivera kvinnan att poli-
sanmäla eller själva stå för polisanmälan. Enligt Ekström kan kvinnans barn 
även ha betydelse för hennes beslut att polisanmäla. Vissa kvinnor i studien 
polisanmälde när de förstod att barnen påverkades av att uppleva pappas våld 
mot mamma.  

Flera internationella studier belyser betydelsen av klass och etnicitet för 
kvinnors beslut om polisanmälan. Resultaten är inte entydiga. Enligt Crens-
haw (1991) kan kulturella barriärer förhindra kvinnor av etniska minoriteter 
att polisanmäla och bryta upp ur våld. De kan avstå polisanmälan på grund av 
att de förväntar sig ett rasistiskt och fientligt bemötande av polisen (Crenshaw 
1991). Andra studier visar att kvinnor tillhörande etniska minoriteter är mer 
benägna att polisanmäla än kvinnor tillhörande den etniska majoriteten 
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(Akers & Kaukinen 2009; Felson et al. 2002). Det finns studier som visar att 
faktorer relaterade till klass, såsom inkomst, utbildningsnivå och arbetsstatus, 
inte har betydelse för kvinnors beslut om polisanmälan (Akers & Kaukinen 
2009), medan andra visar att kvinnor med hög inkomst är mer benägna att 
polisanmälan än kvinnor med låg inkomst (Kim & Lee 2011). Enligt Kim och 
Lee (2011) kan kvinnor med låg inkomst vara tveksamma att kontakta polisen 
eftersom deras ekonomiska situation förväntas bli mer ansträngd om mannen 
frihetsberövas.  

Ett återkommande tema som uppmärksammas i tidigare forskning är de 
”skäl”, ”motiv”, ”orsaker” eller ”faktorer” som ligger bakom kvinnors beslut 
om polisanmälan. Inte sällan nämns dessa skäl utan att följas av en närmare 
beskrivning eller analys av vad som ligger bakom dem. Detta kan bero på att 
flera av dessa studier är enkätstudier, där möjligheten till en fördjupad förstå-
else är begränsad. När det gäller skäl bakom kvinnors beslut att avstå polis-
anmälan uppmärksammas ofta att kvinnan inte ser våldet som tillräckligt all-
varligt (Balvig & Kyvsgaard 2006; Davies et al. 2007; Lundgren et al. 2001). 
Detta kan enligt Davies m.fl. (2007) även anges som skäl av kvinnor som ut-
satts för mycket allvarligt eller livshotande fysiskt våld. Ett annat vanligt skäl 
som lyfts fram är att kvinnor avstår polisanmälan på grund av rädsla för, eller 
hot om repressalier (Grøvdal 2011; Rejmer et al. 2010). Andra skäl handlar 
om kvinnors föreställningar om och förtroende för rättssystemet. Här nämns 
att kvinnan inte tror att polisen kan vara till hjälp, inte tror att polisen kom-
mer ta henne på allvar eller inte tror sig orka med en rättsprocess (Davies et al. 
2007; Felson & Paré 2005; Grøvdal 2011; Lundgren et al. 2001). Ytterligare 
ett motiv som lyfts fram är att kvinnor av olika skäl vill hålla händelsen pri-
vat. Exempelvis att kvinnan inte vill att andra ska få veta att hon utsätts för 
våld av mannen eller om att kvinnan vill skydda mannen, barnen, parrelation-
en eller familjen från att påverkas negativt om mannens våld mot henne skulle 
avslöjas inför omgivningen (Davies et al. 2007; Green 2002; Grøvdal 2011; 
Rejmer et al. 2010). Det kan också handla om att hon är beroende av mannen 
eller att hon känner kärlek, omsorg eller medlidande till honom och inte vill 
att han ska straffas (Grøvdal 2011; Widding Hedin 1997). Enligt Grøvdal 
(2011) kan hopp om att mannen ska upphöra med våldet också vara en faktor 
som håller kvinnor från att polisanmäla. Ett annat skäl som lyfts fram är att 
kvinnor kan avstå polisanmälan för att de känner skuld eller ser sig som in-
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blandade i våldet och situationen samt anser sig ha gjort något fel (Balvig & 
Kyvsgaard 2006; Grøvdal 2011).  

När det gäller skäl bakom kvinnors beslut att polisanmäla framhålls att de 
fått nog och vill få ett slut på männens våld (Agevall 2012; Ekström 2015; 
Grøvdal 2011). Även andra skäl eller motiv lyfts fram. Agevall (2012) lyfter 
fram tre motiv bakom kvinnors val att polisanmäla mäns våld, nämligen poli-
sanmälan som en yttre protest, som svar på akut situation och för att skapa 
rättvisa. Polisanmälan som en yttre protest innebär att kvinnan genom sin po-
lisanmälan markerar till mannen att hon inte tolererar mer våld (jfr Grøvdal 
2011). Den utgör en taktik för att förhindra framtida våld. Polisanmälan som 
svar på en akut situation innebär att kvinnan polisanmäler för att få hjälp att 
undkomma en våldsam situation (jfr Ekström 2011). Polisanmälan för att 
skapa rättvisa handlar om att den som handlat orätt ska ta ansvar för sina 
handlingar (Agevall 2012). Enligt Agevall (2012) kan kvinnan polisanmäla för 
att mannen ska förstå att han gjort fel och för att han ska ta ansvar för sina 
handlingar. Detta skäl kan enligt Rejmer m.fl. (2010) vara viktigt för kvinnor 
som avslutat parrelationen.  

Som tidigare beskrivits lyfts rädsla fram som ett av de främsta skälen till att 
kvinnor avstår polisanmälan. I en amerikansk studie om skäl till polisanmä-
lan, hävdar Felson m.fl. (2002) att det är mer sannolikt att kvinnors benägen-
het att skydda sig från våld leder till en polisanmälan, än att deras rädsla för 
hämnd leder till att de avstår polisanmälan.  

I flera studier påpekas att kvinnor inte polisanmäler för att de vill göra en 
rättssak av våldet eller för att männen ska straffas (Agevall 2012; Ekström 
2011; Grøvdal 2011). Enligt Grøvdal (2011) kan utfallet av rättsprocessen 
dock bli viktigt för kvinnan när det väl blivit en rättssak av våldet.  

Upplevelser av rättsprocessen 
Ett annat tema som uppmärksammas i tidigare forskning handlar om hur 
kvinnor upplever olika delar av rättsprocessen, exempelvis polisanmälan, för-
undersökningen och rättegången.  

Flera nationella studier, varav de flesta är rapporter, uppmärksammar 
våldsutsatta kvinnors upplevelser av polisens bemötande. Enligt dessa studier 
har våldsutsatta kvinnor en övervägande positiv upplevelse av polisens bemö-
tande och ärendehantering (Brå 2008:25; 2009:12; Ekström 2011; 2015; 
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Green 2002; Rejmer et al. 2010). Deltagarna i Ekströms (2015) upplevde att 
polisen gav dem ett gott bemötande, att polisen trodde på dem och motiverade 
dem (jfr Grøvdal 2011). Enligt Agevall (2012) kan våldsutsatta kvinnors upp-
levelse av rättssystemets bemötande vara kopplad till om parrelationen till 
mannen avslutats och om kvinnan kan tillskrivas en otvetydig offerstatus. 
Kvinnorna som avslutat parrelationen och som uppvisade ett otvetydigt offer-
skap hade positiva upplevelser, medan kvinnorna med en pågående parrelat-
ion till mannen och som inte uppvisade synliga skador hade negativa upplevel-
ser. Det som utmärker ett negativt bemötande är, enligt Agevall, att kvinnan 
upplever sig ifrågasatt eller att polisen utgår från att hon inte vill medverka.  

Våldsutsatta kvinnors möte med det straffrättsliga systemet beskrivs som 
påfrestande och i vissa fall som en traumatisk erfarenhet (Agevall 2012; Green 
2002; Grøvdal 2011). Agevall (2012) uppmärksammar att våldsutsatta kvin-
nor kan uppleva det svårt att bryta tystnaden och att berätta om våldet, samt 
vara rädda för att ifrågasättas under rättsprocessen. Därtill kan en lång rätts-
process, samt bristfällig information om rättsprocessen och det egna ärendet 
upplevas som påfrestande (Green 2002; Grøvdal 2011; Lindgren 2004). 

Enligt Grøvdal (2011) är mötet mellan våldsutsatta kvinnor och det straff-
rättsliga systemet ojämlikt. De kvinnor som deltog i hennes studie kände sig 
maktlösa i relation till rättssystemet och upplevde att de inte hade något infly-
tande över processen. Rättssystemet använde ett språkbruk som var obekant 
för dem och de fick inte tillräckligt med information om hur ärendet fortskred. 
Enligt Grøvdal ”tar” det straffrättsliga systemet ärendet från kvinnan när hon 
polisanmält, och gör det till ”sitt”. Det sker när polis och åklagare rubricerar 
kvinnans våldserfarenheter som brottsliga gärningar. Den nya definitionen av 
våldet kan låta främmande för kvinnan. Det sker även när det straffrättsliga 
systemet driver ärendet för samhällets räkning och inte för kvinnans, om brot-
ten ligger under allmänt åtal (Grøvdal 2011). Grøvdal beskriver även mötet 
som ett möte utan mötespunkter. De två ojämlika parterna har olika förståel-
seramar av vad som är problemet och hur det ska åtgärdas, och inte sällan 
olika mål för mötet: kvinnan vill ha hjälp för att få ett slut på våldet medan 
rättssystemet vill utreda och beivra brott.  

Grøvdal (2011) uppmärksammar även våldsutsatta kvinnors upplevelse av 
rättegången. Grøvdal lyfter fram ett flertal påfrestningar som kvinnorna i stu-
dien fick utstå under rättegången för att uppnå det rättsliga resultatet att 
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männen tillskrevs ansvaret för våldet. Det inkluderar otrygghet, oro över att 
inte minnas vad som hänt, oro inför mötet med försvararen, bristande kontroll 
över hur berättelsen tas emot och oro över att inte framstå som trovärdig 
(Grøvdal 2011).  

Aktörskap i mötet det straffrättsliga systemet 
Våldsutsatta kvinnors aktörskap under rättsprocessen har endast i liten ut-
sträckning uppmärksammats i nationella studier.  

Agevall (2012) beskriver hur en del kvinnor i hennes studie aktivt sökte in-
formation under rättsprocessen, försökte driva på brottsutredningen, ställde 
krav om rättsliga åtgärder och kritiserade polisen om de upplevde sig kränkta. 
Agevall använder begreppet subjektsposition för att beskriva den position som 
dessa kvinnor intog. Denna subjektsposition är dock inte tillgänglig för alla 
kvinnor utan kräver att kvinnan har kunskap om sina rättigheter och rättssy-
stemets skyldigheter samt att hon har en position hon kan tala från och bli 
lyssnad till (Agevall 2012). En position Agevall menar är kopplad till klass, 
etnicitet och ålder. Även Grøvdal (2011) uppmärksammar att en del deltagare 
i hennes studie aktivt försökte bidra till brottsutredningen genom att få fram 
stödbevisning, anmäla fler brott och kontrollera om polisen vidtagit åtgärder 
under förundersökningen.  

En annan fråga som uppmärksammas i en del nationella studier är kvinnors 
beslut om att medverka eller avstå från att medverka i förundersökning och 
rättegång. Att en del kvinnor inte medverkar, utan försöker ”återta” polisan-
mälan belyses främst som ett hinder för lagföring, och inte som ett aktivt val 
en del kvinnor gör av olika skäl. En fråga som diskuteras är rättssystemets be-
tydelse för kvinnors medverkan. Ekström (2015) och Agevall (2012) upp-
märksammar att polisens bemötande är betydelsefullt för valet om medverkan. 
Enligt Ekström är det viktigt att polisen förmedlar att kvinnan gjort rätt som 
polisanmält, uppmuntrar henne att stå fast vid sitt val samt visar att det finns 
stöd att få. Kvinnor kan vidare vara mer benägna att medverka om de har 
stöd under rättsprocessen samt om de upplever att polisen ser allvarligt på 
brottet och är engagerade i brottsutredningen (Harne & Radford 2008; Hester 
& Westmarland 2005). Diesen och Diesen (2009) lyfter fram flera faktorer 
bakom kvinnors val att avstå medverkan, nämligen rädsla för repressalier, att 
polisanmälan anses vara en tillräcklig markering till mannen, bristande tilltro 
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till rättsväsende, att rättsprocessen är påfrestande och att någon annan än 
kvinnan polisanmälde.  

Enligt Lewis m.fl. (2000) har frågan om kvinnors aktörskap i relation till 
det straffrättsliga systemet negligerats i forskning, istället har våldsutsatta 
kvinnor betraktats som passiva mottagare av rättsliga interventioner. I en brit-
tisk studie undersöker Lewis m.fl. (2000) vad våldsutsatta kvinnor vill ha av 
det straffrättsliga systemet. De betraktar kvinnor som aktörer som förhandlar 
med såväl mannen som olika stödverksamheter när de försöker ta sig ur våld. 
Enligt Lewis m.fl. använder kvinnor sig av det straffrättsliga systemet för att 
de vill skydda sig mot våld, få rättvisa, förebygga våld genom att avskräcka 
män från att utöva våld i framtiden eller att männen ska få tillgång till någon 
sorts rehabilitering. De visar att kvinnor är upptagna av en konstant förhand-
ling om deras egen och barnens säkerhet. Under förhandlingen bedömer de 
vilket gensvar på våldet som är effektivast och vilka konsekvenser det kan få 
för deras liv. Det inkluderar om de ska använda sig av rättssystemet för att 
skydda sig och vilka konsekvenser det kan få. Enligt Lewis m.fl. har kvinnor 
en begränsad möjlighet att välja i vilken utsträckning de ska använda sig av 
det straffrättsliga systemet för sin trygghets skull. När en rättsprocess väl in-
letts, och rättssystemet med Grøvdals (2011) ord tagit ärendet från kvinnan 
och gjort det till sitt, agerar kvinnan inom en maktstruktur (det straffrättsliga 
systemet) som begränsar hennes valmöjligheter, och under villkor där andra 
fattar beslut om hennes liv. Om kvinnan exempelvis kontaktar polisen för att 
avvärja en akut situation har hon liten möjlighet att hindra att en rättsprocess 
inleds (Lewis et al. 2000).  

4.2 Det straffrättsliga systemets gensvar 
Det straffrättsliga systemets gensvar på mäns våld mot kvinnor i nära relation-
er har uppmärksammats i flera nationella studier. Jag har funnit en avhandling 
och två rapporter som utgår från polis och åklagares utsagor om hur de ser 
på, och hanterar ärenden om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. I sin 
avhandling Vilja med förhinder undersöker Lundberg (2001) hur poliser för-
klarar sin inaktivitet i ärenden om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 
Detta i synnerhet i situationer där polisen har en skyldighet att upprätta en po-
lisanmälan, men avstår från att göra det. Lundberg visar hur poliserna befriar 
sig från ansvar för sin inaktivitet genom att hänvisa till omständigheter som 
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ligger utanför dem själva: till ”problematiska” brottsoffer (”fyllekärring”, 
klassiker”) som inte antogs vilja eller kunna medverka i brottsutredningen, till 
begränsningar i polisens befogenheter på grund av lagstiftning eller till be-
gränsningar i polisens organisation (för lite tid, personal och förståelse från 
chefer). Dessa framställningar centreras kring att fördela ansvar och skuld ut-
anför de enskilda poliserna själva(Lundberg 2001).  

I en rapport analyserar Eriksson (1995) polis och åklagares resonemang om 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer, dels som fenomen och dels som 
ärende. Eriksson belyser olika grundantaganden som poliserna och åklagarna 
gav uttryck för. Dessa är att våldet förklarades i termer av icke-svensk kultur, 
alkoholproblematik, arbetslöshet och ekonomisk utsatthet samt att våldsut-
satta kvinnor betraktades som motsträviga brottsoffer som inte vill anmäla 
våldet eller medverka under rättsprocessen. Enligt Eriksson är det mer sanno-
likt att ärenden som motsvarar sociala konstruktioner av våldet och av det 
”oskyldiga” offret resulterar i frihetsberövanden och åtal. I en senare rapport 
uppmärksammar Weinehall (2011) polis och åklagares hantering och utred-
ning av brott inom kategorin mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Poli-
serna i Weinehalls studie beskriver ett glapp mellan Rikspolisstyrelsens offici-
ella hållning att våld i nära relationer är ett prioriterat brott, och polisens be-
gränsade förutsättningar att utreda brotten i praktiken. Poliserna upplever att 
de inte fått de förutsättningar som krävs för att kunna prioritera brotten 
(Weinehall 2011).  

En norsk avhandling som är närliggande Lundbergs är Aas (2008) Politi-
inngrepp i familiekonflikter. Även Aas undersöker polisers arbete med våld i 
nära relationer utifrån intervjuer med poliser. Aas uppmärksammar hur poli-
serna i sitt arbete med dessa ärenden ställs inför en närmast gränslös uppgift 
där de måste ta hänsyn till olika intressen. Poliserna har själva ett handlingsut-
rymme att avgöra var gränsen går för deras involvering, vilket kan resultera i 
en personbunden polisiär praktik (Aas 2008).  

Det finns även flera nationella studier som undersöker det straffrättsliga sy-
stemets gensvar på mäns våld utifrån rättsmaterial såsom förarbeten, förun-
dersökningsmaterial och domar. I sin avhandling Straffrätt och mäns våld mot 
kvinnor undersöker Burman (2007) hur våld, gärningsmän och brottsoffer 
konstrueras i straffrätten vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer, genom 
en analys av förarbeten och rättsfall. Burman uppmärksammar bland annat 
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att straffrätten domineras av en konstruktion av våldet som fysiskt samt att 
våldsutsatta kvinnor bedöms i relation till en idealtyp för våldsutsatta kvinnor 
som brottsoffer. Två delstudier i Scheffer Lindgrens (2009) avhandling Från 
himlen rakt ner i helvetet uppmärksammar det straffrättsliga systemets gen-
svar. I den ena delstudien undersöker Scheffer Lindgren m.fl. (2009) om, och i 
så fall hur, kön konstrueras i svenska rättssalar genom en genomgång av 
rättsmaterial rörande två fall av mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Re-
sultaten visar att kön rekonstrueras genom olika myter om våld, genom foku-
sering på brottsoffret samt genom distinktioner mellan maskulinitet och femi-
ninitet. Därtill hanterades den nära relationen som en förmildrande omstän-
dighet (Scheffer Lindgren et al. 2009). I den andra delstudien undersöker 
Scheffer Lindgren m.fl. (2012) förutsättningar för åtal samt om den praktiska 
rättshanteringen fungerar enligt lagstiftarens intentioner, genom en genom-
gång av 474 brottsutredningar. Resultaten visar att en fjärdedel av de anmälda 
fallen gick vidare till åtal. Faktorer som ökade möjligheten för åtal var att för-
hör hållits med den misstänkte samt att kvinnan medverkade (Scheffer Lind-
gren et al. 2012).   

I en studie undersöker Ekström och Lindström (2015) om RVC:s stöd under 
brottsutredningen resulterar i att fler åtal om brottet grov kvinnofridskränk-
ning väcks. Detta genom en analys av polisens förundersökningsmaterial i 183 
ärenden. Resultaten visar att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor un-
der rättsprocessen ökar sannolikheten för att åtal ska väckas. Därtill visar re-
sultaten att starka bevis så som vittnen och dokumenterade skador, erkän-
nande från gärningsmannen samt att kvinnan inte tvekar angående medverkan 
utgör viktiga faktorer för beslut att väcka åtal (Ekström & Lindström 2015).   

Towns (2010) undersöker hur mäns dödliga våld mot kvinnor i nära relat-
ioner tolkas i två ärenden, genom en genomgång av polisens förundersök-
ningsmaterial. Den ena mannen var född i Sverige och den andra hade migre-
rat till Sverige från ett land i Mellanöstern. Båda männen redogjorde för ett 
starkt kvinnofientligt och kontrollerande beteende. Resultaten visar att tolk-
ningen av våldet präglas av antaganden om en kulturell skiljelinje mellan en 
jämställd svensk kultur och kvinnoförtryckande Andra kulturer. Den migre-
rade mannens våld tolkades som kulturspecifikt, till skillnad från den etniskt 
svenska mannens våld (Towns 2010).  
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I Övergrepp mot kvinnor och barn presenterar Diesen och Diesen (Diesen 
& Diesen 2013) resultaten från olika studier de ingått i som behandlar den 
rättsliga hanteringen av olika övergrepp mot kvinnor och barn. Däribland de 
ovan beskrivna studierna av Scheffer Lindgren m.fl. (2009; 2012). Diesen och 
Diesen granskar hur det kommer sig att så få polisanmälda fall av övergrepp 
leder till åtal och fällande dom. Studierna visar sammantaget på betydande 
brister inom rättssystemet när det gäller utredningar och rättsliga bedömning-
ar av dessa brott. Exempelvis att bedömningarna beträffande kontaktförbud 
och målsägandebiträde är alltför restriktiva, att brottsutredningarnas fortlev-
nad i alltför hög grad beror på kvinnans motivation att fullfölja, att lokutat-
ionen ”brott kan ej styrkas” missbrukas, att mannens ursäkter för våldet god-
tas som förmildrande omständighet, att kontakten med målsägaren är bristfäl-
lig, att det finns brister i bevissäkringen samt att rätten visar viss förståelse för 
mannens våld (Diesen & Diesen 2013). 

Det straffrättsliga systemets hantering av mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer har även uppmärksammats i flera rapporter från Brottsförebyggande 
rådet (Brå 2002; 2008b; 2013; 2015a; 2015b) och i internationell forskning 
(se exempelvis Buzawa & Buzawa 2003; Buzawa et al. 2011; Dobash 2003; 
Ferraro 1998; Hanmer et al. 1989; Harne & Radford 2008; Henry & Powell 
2016; Horwitz et al. 2011; Hoyle 1998).   

Nedan går jag igenom olika teman som uppmärksammats i tidigare studier 
om det straffrättsliga systemets gensvar, som är av relevans för denna avhand-
ling.  

Utredningsarbete i motvind 
Flera studier som genomförts om polisers arbete beskriver hur poliser säger sig 
vilja göra ett gott polisarbete vid ärenden om mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer, men förhindras av olika omständigheter som ligger utanför dem 
själva (Aas 2008; Hoyle 1998; Lundberg 2001; Weinehall 2011). Poliserna be-
skriver ett arbete i motvind med komplicerade ärenden. Arbetet sker i motvind 
eftersom poliserna ser sig begränsade av lagstiftning på grund av för få befo-
genheter och begränsade av olika organisatoriska brister, så som brist på tid, 
personal och stöd från chefer (Lundberg 2001; Weinehall 2011). Vidare ges en 
bild av att brottsutredningar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer be-
traktas som lågstatusärenden som nedprioriteras inom polisen, och som sällan 
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leder till åtal (Eriksson 1995; Lundberg 2001; Weinehall 2011). Ärendena be-
traktas som tunga och komplicerade eftersom de anses svårbevisade, ofta krä-
ver fler insatser än dem polisen kan bistå med, samt omfatta brottsoffer som 
är motsträviga (Eriksson 1995; Horwitz et al. 2011; Lundberg 2001). Flera 
studier uppmärksammar antaganden hos poliser om att våldsutsatta kvinnor 
är ”motsträviga” som brottsoffer, i den mening att de antas vilja avbryta sin 
medverkan i rättsprocessen, ändra sina berättelser om våldet samt återuppta 
parrelationen till våldsutövaren (Eriksson 1995; Lundberg 2001; Weinehall 
2011). I en amerikansk studie om polisers erfarenheter av att hantera partner-
våld, uppmärksammar Horwitz m.fl. (2011) att svårigheterna med dessa ären-
den kan framkalla känslor av frustration och maktlöshet hos poliser, dels över 
rättssystemets oförutsägbarhet när det gäller att lagföra våldet och dels över 
att inte kunna åstadkomma någon förändring eller kunna skydda kvinnorna 
från fortsatt våld.  

Flera studier beskriver hur poliser, inom de begränsade ramarna, försöker 
skapa sig och använda ett handlingsutrymme i den polisiära praktiken för att 
åstadkomma ett så bra arbete som möjligt utifrån deras bedömningar om vad 
det är (Aas 2008; Hoyle 1998; Lundberg 2001). Det kan handla om att tidigt 
försöka motivera kvinnor att medverka i brottsutredningar och om att tidigt 
säkra bevisning (Eriksson 1995; Weinehall 2011). Arbetet med att motivera 
kvinnor att medverka kan vara framgångsrikt. Enligt en rapport från Brotts-
förebyggande rådet lyckades polisen ”övertala” en tredjedel av de kvinnor 
som velat återta sin polisanmälan att medverka (Brå 2008b).  

Detta handlingsutrymme kan även användas av poliser till att avstå från att 
tillämpa lagstiftning de är skyldig att tillämpa. Ett sådant exempel som Lund-
berg (2001) och Aas (2008) beskriver är att poliser kan avstå från att upprätta 
en polisanmälan om brott som faller under allmänt åtal. I en brittisk studie be-
skriver Hoyle (1998) hur poliserna på plats förhandlar med den våldsutsatta 
kvinnan om hur situationen ska hanteras, exempelvis om mannen ska gripas 
eller inte. I de här förhandlingarna tog poliserna ofta hänsyn till vad kvinnan 
ville och avstod från att anhålla mannen, och därmed också från att tillämpa 

80



 
 

81 
 
 

lagen om mandatory arrest10. Enligt Hoyle upplevde de flesta kvinnorna 
denna hantering som positiv.  

Eriksson (1995) och Lundberg (2001) uppmärksammar även hur poliser 
kan använda sitt handlingsutrymme till att lägga ned ett större arbete på ären-
den de bedömer kan resultera i ett åtal. Denna bedömning grundar sig bland 
annat på deras uppfattning om den våldsutsatta kvinnan som brottsoffer (jfr 
Ferraro 1998).  

Spänning mellan reform och praxis 
En fråga som uppmärksammas i tidigare forskning är statens möjligheter att 
kriminalisera och lagföra mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Ett pro-
blem som lyfts fram är att straffrätten ofta utgör ett trubbigt verktyg för att 
”fånga upp” mäns våld mot kvinnor i nära relationer (Burman 2007; Buzawa 
& Buzawa 2003; Hester & Westmarland 2005; Stark 2006). Ett exempel som 
framförs är att straffrättens lagrum vanligtvis definierar brott som enstaka och 
fristående handlingar. Detta kan få till konsekvens att det mönster av kontrol-
lerande tekniker mäns partnervåld ofta består av, riskerar att fragmenteras när 
våldet rubriceras som brott. Ett annat exempel är svårigheter att kriminalisera 
mäns hotfulla och kontrollerande beteenden:   

En stor del av detta psykiska våld, framför allt olika former av hotfulla eller 

kontrollerande beteenden, är inte kriminaliserat och anses (…) inte heller 

kunna kriminaliseras (Burman 2007, s 391).  

Ytterligare ett exempel är att våld som i juridisk mening definieras som relativt 
lindrigt enligt straffrätten kan uppfattas som mycket allvarligt av de kvinnor 
som utsätts (Lundgren et al. 2001).  

Som tidigare beskrivits har flera rättsliga reformer genomförts i Sverige med 
avsikten att kriminalisera och i övrigt motverka mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer. Ett sådant exempel är införandet av brotten grov kvinno-
fridskränkning och olaga förföljelse, som kriminaliserar upprepat systematiskt 
våld mot en person. Det straffrättsliga systemet som ska tillämpa reformerna 
delar dock inte alltid lagstiftarens uppfattning om reformernas relevans, vilket 
                                                   
 
10 Mandatory arrest innebär att polisen ska anhålla påstådda gärningsmän oavsett stödbevisning och 
brottsoffrets inställning i frågan.  
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enligt Burman (2007) kan få till konsekvens att reformerna inte får de effekter 
som åsyftats.   

Även om reformer genomförs i syfte att förbättra kvinnors ställning och öka 

jämställdheten så ska de nya reglerna tillämpas i ett rättssystem som inte all-

tid delar de värderingar som reformerna bygger på eller betraktar värdering-

arna som irrelevanta eller till och med som hotfulla mot rättssystemets eta-

blerade värderingar (Burman 2007, s 410). 

Enligt Harne och Radford (2008) kan det straffrättsliga systemet motverka re-
former genom att inte tillämpa lagstiftningen eller genom att tillämpa den på 
ett sätt som inte åsyftats.  

Som tidigare beskrivits ansåg FN:s dåvarande särskilda rapportör om våld 
mot kvinnor, Ertürk, att lagstiftningen i Sverige var utmärkt, men att rättssy-
stemets tillämpning av lagarna måste förbättras (United Nations 2007). Detta 
bekräftas av flera studier som genomförts i Sverige som uppmärksammar att 
den straffrättsliga praktiken inte motsvarar lagstiftarens intentioner vid hante-
ringen av mäns våld mot kvinnor, samt att kravet om rättstrygghet inte upp-
fylls för våldsutsatta kvinnor (Agevall 2012; Burman 2007; Diesen & Diesen 
2009; Scheffer Lindgren et al. 2012). Detta när det gäller användning av ru-
briceringen grov kvinnofridskränkning, beslut om kontaktförbud, förord-
nande av målsägandebiträde och hantering av mäns partnervåld som allmänt 
åtalsbrott. Diesen och Diesen (2009) uppmärksammar att brottsrubriceringen 
grov kvinnofridskränkning inte används i den utsträckning den var tänkt. 
Istället rubriceras våldet som enstaka brottsliga gärningar med lägre straff-
skala, vilket kan få negativa konsekvenser för ärendets hantering och utgång. 
Brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning leder oftare till bättre brottsut-
redningar, högre åtalsfrekvens och en bättre implementering av lagstiftarens 
intention. Detta eftersom brottet grov kvinnofridskränkning har högre straff-
skala och därmed prioriteras högre än brott med lägre straffskala (Scheffer 
Lindgren et al. 2012).  

Enligt Scheffer Lindgren m.fl. (2012) används inte möjligheten att besluta 
om kontaktförbud och förordnande av målsägandebiträde i den mening lag-
stiftningen var tänkt. Medverkan i brottsutredning har nästintill kommit att 
bli ett krav för kontaktförbud och förordnande av målsägandebiträde (Schef-
fer Lindgren et al. 2012). Agevall (2012) varnar för att kravet om medverkan 
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för kontaktförbud riskerar att försätta kvinnors liv i fara, eftersom de då står 
utan det skyddet inför upprepat våld. Scheffer Lindgren m.fl. (2012) påpekar 
att kontaktförbud bör vara aktuellt i alla fall om kvinnofridsbrott, eftersom 
kvinnor i åtminstone någon utsträckning känner sig hotade och rädda efter en 
polisanmälan av mäns partnervåld. Som tidigare beskrivits ska målsägandebi-
träde enligt lagstiftningen förordnas när en förundersökning inletts. Diesen 
och Diesen (2009) uppmärksammar att målsägandebiträde i praktiken ofta 
kommer in i rättsprocessen efter att åtal väckts, vilket innebär att kvinnor står 
utan detta stöd under brottsutredningen. 

Flera studier och rapporter uppmärksammar att den straffrättsliga prakti-
ken inte heller motsvarar lagstiftarens intentioner när det gäller hanteringen av 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer som ett allmänt åtalsbrott (Eriksson 
1995; Kolfjord 2004; Scheffer Lindgren et al. 2012; SOU 2004:121). Polisen 
kan i vissa fall avstå från att ta upp polisanmälan om de är tveksamma till att 
kvinnan kommer att medverka i brottsutredningen eller om de av empatiska 
skäl vill tillmötesgå kvinnans önskemål (Agevall 2012; Eriksson 1995; Lund-
berg 2001). Enligt Scheffer Lindgren m.fl. (2012) är medverkan nästintill ett 
krav för att åtal ska väckas. Åklagare anser många gånger att kvinnans egen 
berättelse är avgörande för en fällande dom även om det finns annan stödbe-
visning (Eriksson 1995; Scheffer Lindgren et al. 2012). Enligt Eriksson (1995) 
finns det omständigheter som gör åklagare mer benägna att driva ärendet vi-
dare även om kvinnan inte vill medverka, nämligen om mannens våld är grovt 
och om kvinnan inte vill medverka på grund av rädsla för repressalier. Åkla-
garna var mer benägna att åsidosätta det allmänna åtalet och följa kvinnans 
önskemål om våldet var lindrigt, om valet att avstå medverkan inte handlade 
om rädsla, om våldet bedömdes vara en engångsföreteelse och om mannen 
inte tidigare dömts för misshandel (Eriksson 1995).  

I de fall polis och åklagare åsidosätter det allmänna åtalet innebär det att 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer hanteras som ett angivelsebrott (Age-
vall 2012). Det vill säga ett brott där det krävs att målsägaren själv anger brot-
tet för åtal för att åklagaren ska väcka åtal. Enligt Diesen och Diesen (2009) 
skapas en rättsosäkerhet i och med att polisen i vissa fall tillmötesgår kvinnors 
önskemål om att ”ta tillbaka” sin polisanmälan, medan de i andra fall utreder 
brott. När så sker, menar Diesen och Diesen, bekräftas traditionella föreställ-
ningar om att mäns våld mot kvinnor i parrelationer är ett individuellt pro-
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blem, ”snarare än ett strukturellt problem där män generellt sett är överord-
nade kvinnor, och att mäns våldsanvändning är ett sätt att upprätthålla denna 
könsmaktsordning” (Diesen & Diesen 2009, s 293). Detta tyder på att den 
straffrättsliga praktiken alltså inte bara speglar lagstiftarens syn på våldet som 
allvarligt och ett samhällsproblem, utan även speglar traditionella föreställ-
ningar om mäns partnervåld mot kvinnor som ett privat problem som ska lö-
sas inom relationen (Diesen & Diesen 2009; Ferraro 1998; Logan et al. 2006; 
Scheffer Lindgren et al. 2009). 

Den straffrättsliga praktiken motsvarar således inte alltid lagstiftarens in-
tentioner vid hanteringen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Scheffer 
Lindgren m.fl. (2012) drar slutsatsen att även om mäns partnervåld mot kvin-
nor i teorin betraktas som ett allvarligt brott, så gör den inte alltid det i den 
rättsliga praktiken.  

Gärningsmannaperspektiv vid rättsliga bedömningar 
Flera nationella studier uppmärksammar att straffrättsliga bedömningar om 
mäns våld mot kvinnor i vissa fall utgår från gärningsmannens perspektiv 
(Andersson 2004; Burman 2007; Scheffer Lindgren et al. 2009). Det vill säga, 
från hur den våldsutövande mannen uppfattade situationen, inklusive hur han 
uppfattade kvinnans beteende. Detta tycks ske såväl vid bedömningar av sex-
ualbrott som vid bedömningar av kvinnofridsbrott. I sin avhandling Hans 
(ord) eller hennes? uppmärksammar Andersson (2004) att skuldfrågan vid 
sexualbrott handlar om huruvida kvinnan tillräckligt uttryckt sin (mot)vilja. 
Enligt Burman (2007) och Scheffer Lindgren m.fl. (2009) intar domstolarna i 
viss utsträckning ett gärningsmannaperspektiv i sina bedömningar av skuld-
frågan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Skuldbedömningen avgörs 
till stor del av vad kvinnans beteende och agerande betyder för gärningsman-
nen. Om kvinnan anses ha provocerat mannen, framkallat ett psykiskt insta-
bilt tillstånd hos mannen, varit delaktig i ”gräl”, varit illojal eller brutit en 
långvarig parrelation till mannen är det möjligt för domstolarna att betrakta 
mannens skuld som lägre än om sådant beteende saknas (Burman 2007; Die-
sen & Diesen 2013; Scheffer Lindgren et al. 2009). I de fallen betraktas man-
nens våld som en förståelig reaktion på kvinnans ”grovt kränkande” beteende. 
Kvinnans beteende före brottet betraktas som en provokation som föranledde 
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brottet och som sådan anses det utgöra en förmildrande omständighet vid be-
dömning av straffvärde (Burman 2007).  

Wendt (2002) uppmärksammar att i de fall rättsliga bedömningar utgår 
från hur mannen uppfattade kvinnans beteende, så sammanfaller lagens blick 
med mannens blick (jfr MacKinnon 1989). När kvinnans handlingar definie-
ras utifrån hur mannen uppfattar dem, fråntas hon status som subjekt och blir 
ett objekt i mannens verklighet (Wendt Höjer 2002). 

Avvikelsediskurs och normalisering i straffrättslig praktik 
I teorikapitlet beskrev jag en diskurs om mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner som konstruerar våldsutövande män och våldsutsatta kvinnor som avvi-
kande i förhållande till ”vanliga” kvinnor och män samt våldet som en avvi-
kelse i det i övrigt ”jämställda” Sverige. Jag beskrev även hur våld kan kon-
strueras i snäv bemärkelse till att endast omfatta fysiskt våld, vilket exkluderar 
betydande delar av kvinnors våldserfarenheter.  

Liknande antaganden om våldet och dess aktörer har även visat sig återfin-
nas i den straffrättsliga hanteringen av mäns våld mot kvinnor i nära relation-
er (Burman 2007; Kolfjord 2004). Eriksson (1995) belyser exempelvis grund-
antaganden hos polis och åklagare som förklarar mäns våld i termer av icke-
svensk kultur, alkoholproblematik, arbetslöshet och ekonomisk utsatthet samt 
om att kvinnor med utländsk bakgrund är särskilt utsatta för detta våld. 
Towns (2010) belyser hur en icke-etniskt svensk mans våld tolkas som kultur-
specifikt till skillnad från en etniskt svensk man. 

Flera studier uppmärksammar tendenser till att dessa antaganden inte bara 
återfinns inom det straffrättsliga systemet, utan att de också påverkar dess be-
dömningar. Bedömningar av vilket våld, vilka våldsutsatta kvinnor och vilka 
våldsutövande män som ska vara föremål för rättsliga interventioner, och vad 
som inte ska vara det (Agevall 2012; Burman 2007; Scheffer Lindgren et al. 
2009). En sådan tendens är att våld som inte uppfattas som ”tillräckligt” all-
varligt normaliseras. Agevall (2012) uppmärksammar exempelvis att det före-
kom att polisen inte ansåg att en örfil var ett brott. Örfilen hanterades som en 
icke kriminell handling kvinnan fick förvänta sig inom ramen för en nära re-
lationen. En liknande tendens har även beskrivits i internationell forskning. I 
en holländsk studie beskriver Zoomer (1989) hur polisen gjorde en åtskillnad 
mellan ”gräl” och ”riktig kvinnomisshandel”. Våld som inte uppfattades som 
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allvarligt hanterades som gräl mellan två relativt jämbördiga parter i en parre-
lation. I en amerikansk studie beskriver Ferraro (1989) hur polisen ofta be-
traktade våld i ”normala” familjer som vanliga konflikter i parrelationer. I en 
kanadensisk studie uppmärksammar Stewart m.fl. (2013) hur poliser vid kän-
nedom om verbalt våld hanterade våldet som ömsesidigt och som en icke-
polisiär angelägenhet (jfr Gover et al. 2011). Något som enligt Stewart m.fl. 
(2013) fick till konsekvens att den ojämlika maktrelationen och kvinnans ut-
satthet inte erkändes. 

Våldsutsatta kvinnor som brottsoffer 
Ett tema som återkommer i tidigare forskning om rättssystemets gensvar är att 
kvinnors möjligheter att erhålla rättssystemets interventioner tycks vara kopp-
lad till hur de framstår som brottsoffer. Denna forskning uppmärksammar att 
kvinnor som agerar i enlighet med en föreställning om ett idealt brottsoffer för 
våldsutsatta kvinnor betraktas som skyddsvärda av rättssystemet, och kan er-
hålla dess stöd, skydd, hjälp och service (Aas 2008; Agevall 2012; Burman 
2007; Diesen & Diesen 2009; Eriksson 1995; Grøvdal 2011; Lindgren 2004; 
Lundberg 2001).  

Christie (2001) använder begreppet ”idealiskt offer” för ”en person eller 
kategori av individer som – när de drabbas av brott – lättast får fullständig 
och legitim status som offer” (s 47). Ett idealiskt offer har enligt Christie åt-
minstone fem egenskaper: det är svagt, är upptaget med ett respektfullt pro-
jekt, befinner sig på en plats det inte kan klandras för samt blir utsatt av en 
stor, ond och okänd gärningsperson som brottsoffret inte har någon personlig 
relation till. Kvinnor som utsatts för mäns våld i nära relationer uppvisar inte 
de här egenskaperna. Gärningspersonen är inte okänd för dem, utan är en nu-
varande eller före detta partner. De befinner sig även på en plats de kan kland-
ras för, i hemmet och i parrelationen, om de inte levt upp till förväntningen 
om att lämna vid första slaget. Gärningspersonen framstår sällan som ond helt 
igenom, varken inför omgivningen eller inför kvinnorna själva. Våldsutsatta 
kvinnors möjligheter att framstå som idealiska offer och få sin offerstatus er-
känd framstår därmed som begränsad utifrån Christies definition.   

Burman (2007) menar att våldsutsatta kvinnor kan uppfattas som ideala 
brottsoffer i den straffrättsliga hanteringen även om de inte lämnat mannen 
eller bjudit motstånd. Detta om kvinnan framstår som så svag, underlägsen, 
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utan möjlighet att försvara sig och beroende av mannen, att hon inte kan 
klandras för att ha stannat kvar i relationen och därigenom ha ”utsatt sig” för 
fortsatt våld. Kvinnor som framstår som starka, aktiva aktörer som gör mot-
stånd mot mannens våld kan enligt Burman möta svårigheter med att uppfat--
tas som ideala brottsoffer. Deras motstånd mot våldet kan tolkas som me-
dagerande, och som medagerande kan de tillskrivas ansvar för våldet och upp-
fattas som mindre ”oskyldiga” brottsoffer (Burman 2007).  

Andra studier som behandlar våldsutsatta kvinnors brottsofferskap ger en 
likartad bild av vilka beteenden kvinnor ska uppvisa för att uppfattas som ett 
idealt brottsoffer av det straffrättsliga systemet. Kvinnan förväntas uppvisa 
synliga och allvarliga skador av våldet (Agevall 2012; Eriksson 1995; Lund-
berg 2001). Hon förväntas vilja lämna mannen, visa tacksamhet till polisen, 
vilja polisanmäla och medverka i brottsutredningen, men samtidigt inte ut-
trycka förväntningar på rättsprocessen (Aas 2008; Agevall 2012; Diesen & 
Diesen 2009; Lundberg 2001). Kvinnan ska inte framstå som hämndgirig eller 
girig, inte vilja få högt skadestånd eller att mannen ska dömas till ett strängt 
straff (Grøvdal 2011). Hon förväntas också undertrycka våldet, vara rädd för 
repressalier, och uppvisa feminint kodade känslouttryck som att vara ledsen 
och gråta (Agevall 2012; Eriksson 1995).  

Agevall (2012) menar att kvinnor som intar en subjektsposition och uppvi-
sar ett aktörskap under rättsprocessen bryter med dessa antaganden våldsut-
satta kvinnor som brottsoffer. De framstår inte som passiva, underordnade 
och tacksamma gentemot polisen som förväntas av våldsutsatta kvinnor. En-
ligt Agevall tycks det paradoxalt nog vara så att ju mer kvinnor anstränger sig 
i kontakten med polis och åklagare, desto mindre offerlika blir de.  

Statusen som idealt brottsoffer handlar således både om kvinnans agerande 
i anslutning till mannens våld och hennes agerande under rättsprocessen.  

Tidigare studier uppmärksammar att kvinnor som uppfattas som ”oskyl-
diga” och ideala brottsoffer når större framgång under rättsprocessen än 
kvinnor som inte gör det. De har bättre erfarenheter av rättssystemets bemö-
tande, erhåller mer sympati och betraktas som mer skyddsvärda av rätten. 
Därtill bedöms brotten mot dem som grövre och resulterar med större sanno-
likhet i gripande och åtal (Agevall 2012; Burman 2007; Diesen & Diesen 
2009; Eriksson 1995). Lagen om grov kvinnofridskränkning tillämpas exem-
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pelvis i högre utsträckning om kvinnan betraktas som ett idealt brottsoffer 
(Burman 2007). Diesen och Diesen (2009) tolkar detta som att:  

Svaga kvinnor, ideala offer, kan få rättsordningens skydd genom brottet 

grov kvinnofridskränkning. Kvinnor som ”sticker upp”, provocerar och gör 

motstånd ska inte ha detta skydd (Diesen & Diesen 2009, s 303). 

Eriksson (1995) uppmärksammar också att poliser kan vara mer benägna att 
försöka motivera kvinnor som överensstämmer med antaganden om ”oskyl-
diga” offer, än kvinnor som inte gör det. Exempelvis kvinnor med missbruks-
problematik eller kvinnor med kriminellt förflutet. Detta menar Eriksson ris-
kerar att få till konsekvens att kvinnor som inte framstår som tillräckligt 
oskyldiga brottsoffer hamnar utanför ramen för rättsliga interventioner.  

Våldsutövande män som gärningsmän 
Christie (2001) använder begreppet ”den idealiske gärningsmannen” för att 
beskriva idealtypen av en gärningsman. Den ideale gärningsmannen är den 
person eller kategori av personer som när de begår brott lättast kommer att 
tillskrivas förövarstatus. Detta till skillnad från icke ideala gärningsmän som 
väcker sympatier när de misstänks för brott. Den idealiske gärningsmannen är 
det idealiska offrets motsats. Han är stor, ond, okänd och har inte någon per-
sonlig relation till brottsoffret. Ju mer främmande och ju mindre mänsklig han 
framstår desto bättre (Christie 2001). Distinktionen mellan ideala och icke 
ideala gärningsmän görs både utifrån individuell avvikelse eller abnormitet, 
och utifrån stereotypa föreställningar om sociala kategorier såsom klass, etni-
citet och religion (Nilsson & Lövkrona 2015). Som nämndes ovan motsvarar 
män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer ofta inte idealtypen för 
gärningsmän. De har en personlig relation till offret, som ofta framhåller deras 
positiva sidor. De är inte okända och framstår sällan som helt igenom onda.  

I sin avhandling undersöker Burman (2007) hur gärningsmän konstrueras i 
rättsfallsmaterial. Den dominerande konstruktionen är den våldsutövande 
mannen som psykiskt avvikande. Han anses befinna sig i ett tillstånd av psy-
kisk störning eller psykisk ohälsa, som antas påverka hans förmåga att kon-
trollera sitt handlande. Avvikelsen antas utgöra förklaringen till våldet: man-
nen utövade våldet för att han befann sig i ett psykiskt instabilt tillstånd 
(Burman 2007). Burman uppmärksammar även att rättsfallsmaterialet kon-
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struerar två motsatta typer av våldsutövande män. Den ena konstrueras som 
hänsynslös eller kontrollerande, genom en hänvisning till det våld eller den 
kontroll han utövat. Den andre konstrueras som en egentligen ”snäll” eller 
”god” person. Han konstrueras genom: den orsak som antas ligga bakom vål-
det, exempelvis social utsatthet eller psykisk ohälsa; att hans ”goda” sidor 
tillmäts större betydelse än hans våld, exempelvis att han lever under goda so-
ciala förhållanden, är tidigare ostraffad eller att han älskar kvinnan; eller att 
han ”bara” har utövat lite våld. Enligt Burman faller oftast den hänsynslöse 
eller kontrollerande mannen in under kategorin ideal gärningsman, medan den 
egentligen snälle och gode mannen vanligtvis betraktas som icke-ideal och 
mindre ideal gärningsman.    

Det finns likheter mellan avvikelsediskursens konstruktioner av våldsutö-
vande män som gärningsmän och idealtypen för våldsutövande män som gär-
ningsmän. I båda fallen konstrueras den våldsutövande mannen som avvi-
kande ”vanliga” män i något avseende. Exempelvis avvikande i sin hänsyns-
löshet eller psykiska ohälsa. Diesen och Diesen (2009) har sett tendenser till 
att polisen kan ha överseende med det våld som medel- och överklassmän utö-
var. Detta kan möjligen vara kopplat till att medel- och överklassmän bryter 
mot stereotypen för våldsutövande män som gärningsmän. Liknande tenden-
ser har beskrivits i internationell forskning (Ferraro 1989; 1998). Diesen och 
Diesen (2009) uppmärksammar även att män som kan kategoriseras som ”av-
vikare” döms i högre utsträckning, procentuellt sett, för våldtäkt än män som 
kategoriseras som ”normala”. Det inkluderar män med missbruksproblema-
tik, män med tidigare kriminellt beteende, män med utländsk bakgrund eller 
ekonomiskt utsatta män.  

4.3 Betydelse för frigörelsen från våld  
En av de frågor som undersöks i avhandlingen är rättsprocessens betydelse för 
kvinnors möjligheter att ta sig ur mäns våld i nära relationer. Jag vill ta reda 
på om, och i så fall hur, polisanmälan och rättsprocessen kan påverka kvin-
nors frigörelse från våld. Som beskrivits i teorikapitlet menar jag att kvinnan 
tagit sig ur våld när hon avslutat parrelationen och separerat, när hon frigjort 
sig emotionellt från mannen, när hon definierar våldet som mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer samt när mannen upphört med våldet och inte längre 
kontrollerar hennes liv (Enander & Holmberg 2008; Eriksson 2003). Jag har 
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inte funnit någon studie som explicit undersöker rättssystemets betydelse för 
frigörelsen från våld i en bred bemärkelse, dock finns det studier som upp-
märksammar frågan.  

Jag har inte funnit någon svensk studie som uppmärksammar frågan. I sin 
avhandling undersöker Agevall (2012) hur mötet med rättssystemet påverkar 
kvinnors begripliggöranden av sina våldserfarenheter. Enligt Agevall påverkas 
kvinnors begripliggörande av deras våldserfarenheter av om de i mötet med 
det juridiska systemet agerar i enlighet med ett idealt brottsofferskap för miss-
handlade kvinnor. De kvinnor som agerar i enlighet med detta ideal har goda 
möjligheter att begripliggöra våldet som våld. För de kvinnor som inte agerar i 
enlighet med idealet riskerar gränsen mellan offer och gärningsman att suddas 
ut, vilket ökar risken för att våldet begripliggörs som någonting annat än våld, 
exempelvis som gräl eller bråk. Så som jag läser avhandlingen så kopplar Age-
vall inte begripliggörandet av våldet till kvinnors möjligheter att ta sig ur våld. 
Det kan dock tänkas att begripliggörandet av våldet kan ha betydelse för 
kvinnans egen förståelse av våldet. Det vill säga för kvinnans förståelseprocess, 
som innebär att kvinnan definierar våldet som mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer (Enander & Holmberg 2008). Det kan tänkas att kvinnor som be-
gripliggör sina våldserfarenheter som mäns partnervåld under rättsprocessen, 
samtidigt kan få sin våldsutsatthet bekräftad av polisen. En sådan yttre bekräf-
telse kan möjligen underlätta kvinnans förståelseprocess. Och vice versa: att 
kvinnor som begripliggör våldet som någonting annat än våld, samtidigt kan 
få en yttre bekräftelse som försvårar möjligheten att förstå våldet som mäns 
våld i nära relationer.  

Rättssystemets betydelse för kvinnors frigörelse från våld har dock upp-
märksammats i studier utanför Sverige. I en amerikansk studie om domstolars 
gensvar på mäns partnervåld vid utfrågningar om kontaktförbud, undersöker 
Ptacek (1999) vilken betydelse gensvaret har för kvinnors frigörelse från våld. 
Ptacek utarbetade två modeller för hur domstolarnas gensvar kan försvåra re-
spektive underlätta frigörelsen. Den ena modellen åskådliggör hur domare, 
genom sitt gensvar, avsiktligt eller oavsiktligt kan förstärka den våldsutövande 
mannens makt och således medverka till att kvinnan ”hålls kvar” i våld. Det 
kan ske genom gensvar som negligerar kvinnans rädsla för våld och barnens 
behov, som bagatelliserar våldet, som tillskriver kvinnan ansvar för våldet el-
ler som tar part för mannen. Den andra modellen åskådliggör hur domares 
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gensvar kan stärka (empower) den våldsutsatta kvinnan och således motverka 
att hon hålls kvar i våld. Det kan ske genom gensvar som prioriterar kvinnans 
säkerhet, som tar hänsyn till barns behov, som tar våldet på allvar och som 
medför straffrättsliga åtgärder mot mannen. Modellernas olika delar ”speg-
lar”, eller har sin motsvarighet i, de kontrollerande och tvingande tekniker 
våldsutövande män kan använda mot kvinnor, utöver fysiskt och sexuellt våld 
(Ptacek 1999). Ett sådant exempel är om mannen isolerar kvinnan genom att 
kontrollera vem hon träffar. Ptacek åskådliggör hur domaren kan medverka 
till eller motverka att kvinnan isoleras genom att förmedla kontakt med stöd-
verksamheter eller genom att avstå från att göra det. Samma studie resulterade 
i Ptaceks (1999) teori om social entrapment. Enligt denna teori måste kvinnors 
möjligheter att ta sig ur våld förstås i en kontext som inkluderar mäns våld 
och dess konsekvenser för kvinnor, informella nätverk, institutioners gensvar 
och strukturella ojämlikheter. När denna kontext inkluderas, synliggörs hur 
olika aktörer och företeelser har betydelse för att kvinnor hålls kvar i, eller tar 
sig ur våld (Ptacek 1999).   

Det finns andra studier som uppmärksammar gensvarets betydelse för delar 
av frigörelsen från våld. En fråga som diskuterats i tidigare forskning är om 
polisens gensvar på våld kan ha betydelse för kvinnors val att bryta upp och 
lämna mannen. Resultaten är inte entydiga. Det finns forskare som menar att 
polisens gensvar kan ha betydelse, exempelvis genom att ett icke-hjälpsamt po-
lisiärt bemötande kan göra kvinnan mindre benägen att lämna mannen (Bar-
nett 2000; Grigsby & Hartman 1997; Hamilton & Coates 1993). I en ameri-
kansk studie om kvinnors beslut att stanna kvar eller lämna visar Kim och 
Gray (2008) att ett negativt gensvar från polisen, i form av att polisen ställde 
sig på mannens sida, inte avskräckte kvinnorna från att lämna. 

Det finns även studier som behandlar det straffrättsliga systemets betydelse 
för att män upphör med våldet. I en amerikansk studie undersöker Dichter 
och Gelles (2012) våldsutsatta kvinnors upplevelse av säkerhet och risk efter 
ett polisiärt ingripande. Resultaten visar att hot om polisiära ingripanden kan 
avskräcka mannen från att utöva våld i framtiden, samt att en oförutsägbarhet 
gällande rättssystemet kan bidra till att kvinnan känner sig otrygg. Resultaten 
visar även att bristande stöd från rättssystemet inte bara får till konsekvens att 
kvinnan står utan skydd, det kan också öka risken för upprepat våld (Dichter 
& Gelles 2012). Om mannen ser att han inte ställs inför rätta för våldet mot 
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kvinnan, kan han vara mer benägen att fortsätta utöva våld, än om han tror 
att han kommer att ställas till svars för det (Dichter & Gelles 2012; Gondolf 
2002; Moe 2007).  

I en utvärdering av behandlingsprogram för våldsutövande män i USA, drar 
Gondolf (2002) slutsatsen att män som anhållits och skrivits in i behandlings-
programmen har påverkats av dem. Resultaten visar att en stor majoritet av 
männen så småningom upphörde med våldet under en sammanhängande tids-
period. Därtill minskade allvarlighetsgraden av det våld männen fortsatte ut-
öva. Även kontrollerande beteenden, verbalt våld och hot minskade, om än 
inte i en lika hög grad som fysiskt våld. Resultaten visar även att de män som 
återföll i brott och som fortsatte utöva våld efter behandlingsprogrammen var 
de som kom undan med det. Det vill säga där rättssystemet inte ingrep. Lewis 
(2004) kommer fram till en liknande slutsats i en brittisk studie om vilka rätts-
liga gensvar på mäns våld som effektivt kan öka kvinnors säkerhet och stoppa 
mäns våld. Enligt Lewis kan rehabiliteringsprogram i kombination med tvång 
och kontroll minska mäns våld, och rättsliga strukturer som erkänner och 
stödjer kvinnors aktörskap kan bidra till kvinnors trygghet och motstånd mot 
mäns våld.    

Denna bild bekräftas till viss del av Grøvdals (2011) resultat, där männens 
fysiska våld upphörde efter att de dömts för våldsbrott mot kvinnorna. Vissa 
män fortsatte dock att utöva våld, om än i en ”subtilare” form än tidigare, ex-
empelvis i form av kontaktförsök och skadegörelse på bilen. Detta ”subtila” 
våld bidrog till att kvinnorna kände sig otrygga en lång tid efter att männen 
dömts (Grøvdal 2011). I en amerikansk studie om institutioners gensvar på 
våldsutsatta kvinnor som söker stöd, fann Moe (2007) att straffrättsliga inter-
ventioner, i form av anhållande, kan bidra till att mannen tillfälligt upphör 
med våldet, men inte att det upphör helt. Dock kan anhållan ge kvinnan tid 
att flytta ut från den gemensamma bostaden (Moe 2007).  

Resultaten från ovan nämnda studier visar alltså att det straffrättsliga sy-
stemets gensvar på mäns våld kan ha betydelse för frigörelsen från våld, i be-
märkelsen att mannen upphör med våldet. 

4.4 Avhandlingens bidrag 
I kapitlet har jag beskrivit tidigare forskning som behandlat våldsutsatta kvin-
nors syn på, upplevelser av och aktörskap under rättsprocessen; det straffrätts-
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liga systemets gensvar på mäns våld mot kvinnor i nära relationer samt polis-
anmälans och rättsprocessens betydelse för kvinnors frigörelse från våld. Före-
liggande studie är dock den första svenska avhandling som explicit undersöker 
frågan om polisanmälan och rättsprocessen vid mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer med utgångspunkt i kvinnors berättelser. Dess främsta bidrag hand-
lar om kunskap om hur kvinnor ser på polisanmälan när de tar sig ur våld, om 
kvinnors aktörskap under rättsprocessen samt om det straffrättsliga systemets 
betydelse för kvinnors möjligheter att ta sig ur våld. Inom dessa områden sak-
nas kunskap i en svensk kontext. Avhandlingen bidrar även med kunskap 
inom områden som i mer eller mindre utsträckning utforskats i Sverige. Här 
kan nämnas kunskap om beslutet om polisanmälan och om det straffrättsliga 
systemets gensvar på mäns våld i nära relationer.    
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5. METOD 

I avhandlingen eftersträvas en förståelse för hur kvinnor ser på polisanmälan 
och interagerar med det straffrättsliga systemet när de tar sig ur mäns våld i 
nära relationer. För att uppnå denna förståelse tar jag min empiriska utgångs-
punkt i kvinnors berättelser om deras erfarenheter av, och reflektioner över, 
sådant de upplevt. Den forskningsmetod som använts för att få tillgång till så-
dana berättelser är kvalitativa intervjuer med tjugo kvinnor. Kvalitativa inter-
vjuer är inriktade mot att förstå intervjudeltagarens perspektiv på det egna li-
vet och de egna erfarenheterna uttryckt med dennes egna ord (Hesse-Biber 
2007; Taylor & Bogdan 1998).  

5.1 Urval  
Kriterierna för att delta i studien var att deltagarna skulle vara kvinnor över 
18 år, ha utsatts för våld av en man de haft en parrelation med (pojkvän, 
partner, sambo eller make), samt att parrelationen till våldsutövaren avslutats 
senast ett år före deltagandet i studien. Tanken med att minst ett år skulle ha 
förflutit sedan relationen avslutats och deltagandet i studien är att det ökade 
möjligheten att våldet upphört, att kvinnan påbörjat bearbetningen av sina 
upplevelser samt att en eventuell rättsprocess avslutats.  

Det ställdes inte några krav om att deltagarna skulle ha polisanmält, ef-
tersom jag både ville intervjua kvinnor som polisanmält och kvinnor som inte 
gjort det. Ett indirekt urvalskriterium var att deltagarna kunde tala och läsa 
svenska: anslagen som användes vid rekryteringen var skrivna på svenska och 
intervjuerna hölls på svenska.  
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5.2 Rekrytering 
Deltagare till studien rekryterades i två omgångar. Under den första omgången 
ville jag intervjua två kvinnor till en pilotstudie. De rekryterades genom att jag 
kontaktade två kvinnor i mitt professionella kontaktnät som jag visste upp-
fyllde urvalskriterierna och som tidigare, när jag informerat dem om studien, 
visat intresse av att delta. Under den andra omgången rekryterades ytterligare 
arton kvinnor, genom anslag på allmänna anslagstavlor och anslag i olika 
verksamheter. För att komma i kontakt med kvinnor med olika erfarenheter, 
bakgrund och social positionering användes olika rekryteringskanaler. In-
formation om studien med ett bifogat anslag sändes ut på e-postlistor för per-
soner verksamma inom fältet våld i nära relation, såsom socialtjänstverksam-
heter, hälso- och sjukvård och kvinnojourer. Information och anslag sändes 
även ut till vårdcentraler, barn- och mödravårdscentraler, fritidsanläggningar 
och frivilligorganisationer. Därtill sattes anslag upp på allmänna anslagstavlor 
i bibliotek, mataffärer, utbildningsverksamheter och på allmänna platser ut-
omhus. Anslaget var skrivet med stor text på lättförståelig svenska. Av ansla-
get framgick att intervjudeltagare söktes till en studie om polisanmälan vid 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer, vilka erfarenheter som efterfrågades 
samt kontaktuppgifter till mig.    

Tanken bakom att anslag användes, istället för exempelvis organisationers 
kontaktnät, var att försäkra mig om att deltagandet var frivilligt. Det finns en 
större risk att kvinnor som tillfrågas om ett deltagande känner sig manade att 
delta, än kvinnor som på egen hand tar kontakt med mig efter att ha sett an-
slag om studien.    

Intervjuer genomfördes parallellt med att deltagare till studien rekryterades. 
De kvinnor som visade intresse av att delta och som uppfyllde urvalskriterier-
na intervjuades allteftersom de kontaktade mig. Under rekryteringen visade 
det sig finnas en bredd i deltagarnas erfarenheter beträffande det våld männen 
utsatt dem för, parrelationens längd, beslut om polisanmälan, samt beträf-
fande faktorer såsom ålder, utbildningsnivå och klassbakgrund. Det var dock 
få kvinnor med utländsk bakgrund som tog kontakt för att visa intresse av att 
delta.  
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5.3 Intervjuernas genomförande  
De kvinnor som visade intresse av att delta i studien fick skriftlig information 
skickad till sig per post eller e-post. De ombads ta kontakt igen om de ville ha 
ytterligare information eller om de ville delta i studien. Syftet med att initiati-
vet till kontakt skulle komma från kvinnorna själva var att de inte skulle 
känna sig uppmanade att delta. Därefter inbokades intervjuer med de kvinnor 
som bestämt sig för att delta i studien.  

Under hösten 2010 samt våren och sommaren 2011 genomfördes trettiotre 
ljudinspelade intervjuer med tjugo kvinnor som lämnat män som utsatt de för 
våld i nära relationer. Varje intervjudeltagare intervjuades vid 1-2 tillfällen 
under en period på 2-7 veckor. De flesta av intervjuerna hölls i ett samtalsrum 
på Fakulteten för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola i Malmö. Några av 
intervjuerna hölls i andra kommuner, antingen i kvinnornas egna hem eller i 
samtalsrum i kommunens stadshus eller bibliotek.  

Innan intervjuerna påbörjades fick intervjudeltagarna muntlig information 
om studien, möjlighet att ställa frågor, information om stödverksamheter samt 
underteckna ett samtyckesformulär. Jag berättade även att deras kunskap var 
viktig och uttryckte min tacksamhet över deras deltagande. Intervjuerna inled-
des med bakgrundsfrågor om ålder, ursprung, utbildning, sysselsättning och 
familjesituation. Därefter ombads deltagarna berätta om parrelationen till 
männen som utsatt dem för våld och hur det gick till när relationen avsluta-
des. De flesta berättade därefter fritt om relationen och frigörelsen från våld, 
medan ett fåtal ville ha mer specifika frågor att besvara som styrde deras be-
rättelser.  

Erfarenheter från andra studier visar att forskningsintervjun kan vara det 
första tillfälle som kvinnor berättar om utsatthet för mäns våld i nära relation-
er (Ellsberg & Heise 2005; Enander 2008). Detta var också fallet för en del av 
de kvinnor jag intervjuade. De hade inte tidigare talat om sina erfarenheter på 
ett så utförligt och reflekterande sätt som de gjorde med mig. Under intervju-
erna framgick det att en del av dem hade ett behov av att ”ostört” få berätta 
om vissa erfarenheter, innan de ville besvara mina frågor. Jag såg det därför 
som viktigt att inledningsvis under intervjuerna ge dem tid och utrymme att 
berätta på sitt eget sätt för någon som lyssnar intresserat, utan att bli avbrutna 
(jfr Dickson-Swift et al. 2008). 
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Allteftersom tiden förflöt under intervjuerna fick de en mer specifik prägel 
på så sätt att jag styrde berättelsen mot forskningsfrågorna genom att ställa 
fler frågor och föra tillbaka samtalet till det aktuella ämnet vid utsvävningar. 
Det här tillvägagångssättet möjliggjorde ett processperspektiv där frågan om 
polisanmälan relaterades till erfarenheter av att leva i, och att ta sig ur, mäns 
våld i nära relationer. Vid ett par tillfällen under den senare delen av intervju-
erna bjöd jag in deltagarna i tolkningsarbetet genom att be dem kommentera 
mina reflektioner över deras berättelser. Dessa reflektioner har bekräftats, vi-
dareutvecklats eller avvisats av intervjudeltagarna i fråga. I de fall en andra 
intervju skulle genomföras, bokade vi därefter en tidpunkt för detta.  

Under intervjuerna användes en intervjuguide med teman med anknytning 
till studiens syfte och frågeställningar, tidigare forskning och intervjudeltagar-
nas tidigare berättelser. Intervjuguiden utgjorde en påminnelse om vad jag ville 
veta. Intervjuguiden var ett ”levande dokument” under den tidsperiod inter-
vjuerna hölls, på så sätt att den revideras i takt med att nya teman framkom 
som jag ville undersöka närmre i kommande intervjuer. De teman som av-
handlades under intervjuerna var parrelationen, frigörelsen från våld, tankar 
om polisanmälan och mötet med det straffrättsliga systemet. I de fall en andra 
intervju genomfördes så konstruerade jag en individuell intervjuguide med te-
man från den första intervjun som jag ville fördjupa.  

Vid studiens design bestämdes att två intervjuer skulle genomföras med 
varje deltagare. Detta dels för att få ett rikt empiriskt material och dels för att 
skapa förtroende för mig som intervjuare med tanke på ämnets känsliga natur. 
En andra intervju var även en möjlighet för både intervjudeltagaren och mig 
som forskare att komplettera och fördjupa berättelsen. Tretton deltagare in-
tervjuades vid två tillfällen och resterande sju vid ett tillfälle. Anledningen till 
att de sista sju intervjuades vid ett tillfälle var att jag bedömde att det inte 
fanns behov av någon ytterligare intervju. Alla teman för studien avhandlades 
tillräckligt utförligt under den första intervjun. Det gick inte heller att få till 
stånd en andra intervju på grund av att jag av hälsoskäl inte kunde resa till 
annan ort för att genomföra intervjuerna. Vid intervjuerna med dessa sju del-
tagare har jag särskilt förtydligat att de kan kontakta mig för att komplettera 
eller tydliggöra berättelsen. Detta är en möjlighet som en intervjudeltagare ta-
git till vara. Efter intervjuerna har jag haft kontakt med en del deltagare per 
telefon eller e-post.  

97



 
 

98 
 
 

Intervjuerna resulterade i 1,5-7 timmars intervjutid per person. Längden på 
intervjuerna beror till stor del på hur mycket intervjudeltagarna velat berätta 
och om de uttryckte sig koncist eller utförligt. Längden beror även på vanan 
hos mig som intervjuare. Med tiden blev det lättare att föra tillbaka samtalet 
vid utvikningar från ämnet.  

5.4 Analys  
Det som varit föremål för analysen är de deltagande kvinnornas berättelser om 
sina erfarenheter. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har 
jag i analysarbetet betraktat intervjuberättelserna ur olika synvinklar med 
hjälp av teoretiska perspektiv och begrepp. De olika synvinklarna har gjort det 
möjligt för mig att se skeenden och processer samt det straffrättsliga systemets 
betydelser för dessa, genom kvinnornas berättelser om deras erfarenheter. Vi-
dare har kvinnors aktörskap framträtt som ett viktigt fokus, samt de ramar för 
såväl förståelse som handling som sätts av vissa dominerande diskurser. Detta 
ger i sin tur kunskap om könsojämlikhet och relationen mellan kvinnor, män 
och det straffrättsliga systemet.  

Avhandlingens analysprocess kan beskrivas som abduktiv. Alvesson och 
Sköldberg (2008) beskriver en abduktiv forskningsprocess som ”en alternering 
mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av 
varandra” (s. 56). Analysprocessen har karaktäriserats av ett växelspel mellan 
teori och empiri, där förståelsen successivt vuxit fram genom omväxlande läs-
ning och tolkning av empiri och teori. De teorier och teoretiska begrepp som 
använts har utgjort analytiska redskap som inspirerat till tolkningar och för-
ståelser av mönster i empirin.  

Den analysmetod som använts är tematisk analys. En tematisk analys inne-
bär kortfattat att identifiera, analysera och rapportera teman och mönster av 
mening i ett material (Braun & Clarke 2006). Det som enligt Braun och 
Clarke (2006) kännetecknar den tematiska analysmetoden är dess flexibilitet. 
Den är inte bunden till någon särskild teoretisk utgångspunkt, utan kan an-
vändas vid såväl realistiska som konstruktivistiska analyser. Det som gör den 
tematiska analysmetoden särskilt lämplig för denna studie är att den tillåter 
analys på olika nivåer, vilket öppnar upp för en vidd av olika tolkningsmöjlig-
heter av ett material. Det här betyder inte att ”allt är möjligt” vad gäller en 
tematisk analys. Braun och Clarke framhåller vikten av ett noggrant och sys-
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tematiskt tillvägagångssätt, samt en transparens både när det gäller de teore-
tiska utgångspunkterna för en studie och när det gäller hur analysen genom-
förts.  

Det tillvägagångssätt jag använt mig av i analysen överensstämmer väl med, 
och kan beskrivas med hjälp av, de sex faser som enligt Braun och Clarke 
kännetecknar en tematisk analys. Den första fasen i analysarbetet handlar om 
att bekanta sig själv med materialet (Braun & Clarke 2006). Under denna fas 
transkriberades intervjuerna i sin helhet. Vid transkriptionen gjorde jag en lätt 
redigering av språket och ändrade vissa talspråksuttryck. Materialet anonymi-
serades så att namn, orter och vissa dialektala uttryck ändrades. I texterna, 
som blev resultatet av transkriptionen inkluderades stödjande ord såsom ”lik-
som och ”ju”, och avbrutna meningar som markerades med tre punkter. Även 
känslouttryck såsom skratt och gråt inkluderades och markerades inom hak-
parentes. Samtidigt som intervjuerna transkriberades fördes anteckningar om 
sådant jag fann särskilt intressant i berättelserna. Under denna fas lyssnade jag 
även igenom intervjuerna i sin helhet.  

Den andra fasen handlar om att generera initiala koder och att organisera 
materialet under dessa (Braun & Clarke 2006). Konkret innebar det att jag 
läste igenom de transkriberade intervjuerna. Samtidigt strök jag under centrala 
delar i texterna, noterade stödord eller koder i marginalen, samt noterade 
dessa initiala koder och centrala delar på ett pappersark. Detta resulterade i en 
mind-map för varje intervjudeltagare. Därefter samlades alla citat, referat och 
initiala tolkningar under dessa koder i ett dokument, som kom att utgöra en 
vertikal sortering av empirin. Vertikal i den mening att varje intervjuberättelse 
kodades var för sig. 

Den tredje fasen handlar om att sortera, analysera och formera koderna till 
teman som kan vara på olika nivåer (Braun & Clarke 2006). Under denna fas 
analyserade jag koderna horisontellt över intervjuberättelserna och frågade 
mig vad de handlade om. Jag formerade och omformulerade koderna till te-
man, samt producerade texter där dessa teman beskrevs och illustrerades med 
citat.  

Den fjärde fasen handlar om att se över och förfina dessa teman så att de 
tydliggörs och separeras från varandra, samt att det framgår hur varje tema 
hänger ihop med den övergripande berättelse som forskaren vill förmedla 
(Braun & Clarke 2006). Under denna fas utgick jag från avhandlingens syfte 
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och de teman jag formulerat, och frågade mig vad jag ville förmedla i avhand-
lingen. Denna frågeställning hjälpte mig att bedöma vilka teman som var rele-
vanta och hur de hängde ihop med varandra. Det här arbetet resulterade i en 
analysstruktur med tre övergripande teman – syn på polisanmälan, interakt-
ioner med det straffrättsliga systemet och frigörelsen från våld. Under varje 
övergripande tema formulerades teman och underteman.  

Den femte fasen handlar om att definiera, namnge och ytterligare förfina de 
teman som presenteras i studien och att analysera materialet inom dem. Efter 
denna fas ska själva essensen av varje tema framgå, och hur varje tema hänger 
ihop med den övergripande berättelsen (Braun & Clarke 2006). Konkret inne-
bar det att jag samlade alla texter som hörde till ett specifikt tema – såsom ci-
tat, refererat och tolkningar – i ett dokument. Därefter läste jag på nytt texter-
na, tematiserade dem och definierade varje tema i en mindmap.  

Den sjätte fasen handlar om att skriva fram studiens resultat (Braun & 
Clarke 2006). När jag skrev studiens resultatkapitel formulerade jag den be-
rättelse jag vill förmedla med avhandlingen utifrån studiens syfte och fråge-
ställningar, och illustrerade den med citat. I vissa fall har citaten redigerats 
varsamt genom att stödjande ord uteslutits eller genom att avbrutna meningar 
tagits bort. Detta för att citaten skulle bli begripligare.  

5.5 Metodreflektion 
Såväl i denna avhandling, som i andra vetenskapliga studier, gör forskaren val 
som får betydelse för studiens genomförande och kunskapsmöjligheter. I det 
här avsnittet reflekterar jag över några av de val jag gjort beträffande studiens 
tillvägagångssätt.  

Som tidigare beskrivits rekryterades intervjudeltagare till studien genom att 
kvinnorna själva kontaktade mig efter att ha sett anslag om studien. Det är 
svårt att säga vilken betydelse mitt sätt att rekrytera kvinnorna har haft för de 
berättelser som jag fått tillgång till. Min erfarenhet av rekryteringen är att del-
tagarna i studien var angelägna om att berätta om sina erfarenheter och att det 
fanns både en variation och vissa likheter i deras berättelser.  

Jag valde att påbörja intervjuerna tidigt under rekryteringen, istället för att 
invänta ett visst antal intresserade, eftersom jag inte ville att kvinnorna som 
ville delta skulle behöva vänta hela rekryteringsperioden innan de fick berätta. 
Jag bedömde även att det fanns en risk för att en del kvinnor inte skulle kunna 
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delta om intervjuerna hållits flera månader efter att de visat intresse av att 
delta. Så hade varit fallet för åtminstone en deltagare, som flyttade till en an-
nan ort strax efter att hon intervjuades. Det här valet gjorde att det blev till-
gänglighetsprincipen som fick avgöra urvalet av deltagare till studien. Jag in-
tervjuade de kvinnor som ville delta och som uppfyllde urvalskriterierna. Ett 
annat val hade möjliggjort ett strategiskt urval av deltagare till studien, som 
hade kunnat ge en större bredd bland intervjudeltagarnas erfarenheter med av-
seende på exempelvis etnicitet. Det kan tänkas att kvinnors positionering i re-
lation till andra kategorier har betydelse för de frågor som undersöks i stu-
dien. Vilken betydelse detta har är intressant, men är dock inte i centrum i 
denna avhandling. Det är ett viktigt ämne för framtida studier.  

De intervjuer som genomförts har karaktären av återblickande intervjuer, 
där deltagarna berättade om sådant de tidigare upplevt. Valet föll på åter-
blickande intervjuer, som genomfördes minst ett år efter separationen, för att 
möjliggöra det processperspektiv som eftersträvas i studien där polisanmälan 
och rättsprocessen kopplas till frigörelsen från våld. Det här processperspekti-
vet hade varit svårt att uppnå om jag intervjuat kvinnor i direkt anslutning till 
en separation eller en polisanmälan. Vid de tidpunkterna hade intervjudelta-
garna fortfarande befunnit sig mitt i de processer som undersöks, och det hade 
då kunnat vara svårt för dem att se tillbaka på erfarenheterna på ett reflekte-
rande sätt. Vidare föredrogs återblickande intervjuer, eftersom distansen i tid 
till separationen, och förhoppningsvis även till våldet, förväntades underlätta 
för deltagarna att tolka sina våldserfarenheter som mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer. En tolkning som visat sig vara svår för kvinnor att göra så 
länge de lever i våldets närhet (Lundgren et al. 2001). Enligt Enander och 
Holmberg (2005; 2008) ser våldsutsatta kvinnor ofta inte sina erfarenheter 
som våld och sig själva som våldsutsatta förrän en tid efter separationen. Av 
etiska skäl bedömdes det också vara viktigt att våldet upphört. Kunskap om 
pågående våld, i synnerhet sådant som barn upplever, hade utgjort ett etiskt 
dilemma för mig som doktorand och som socionom. Ett dilemma mellan in-
tervjudeltagarnas konfidentialitet och behovet av intervention. Intervjuer i 
nära anslutning till de händelser som undersöks har dock sina fördelar. Det 
kan vara lättare att minnas händelser som ligger nära i tid och kunskapen som 
produceras kan betraktas som mer aktuell.  
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Som tidigare beskrivits valde jag att inleda intervjuerna med att tala om 
parrelationen till mannen och det våld han utsatte kvinnan för. Ett annat al-
ternativ hade varit att ”bara” ställa frågor om polisanmälan och om eventu-
ella möten med det straffrättsliga systemet. Det förfarandet hade kunnat be-
spara intervjudeltagarna den eventuella smärta deras berättelser om våldet gav 
upphov till. Samtidigt visar erfarenheter från Grøvdals (2011) avhandling att 
kvinnor kan se det som lika viktigt att få tala om relationen till männen och 
om våldet, som om deras faktiska möte med rättssystemet. Valet att också tala 
om parrelationen och våldet, handlade om mitt intresse för frigörelsen från 
våld och dess koppling till polisanmälan och rättsprocessen. Det här valet in-
nebar dock att jag ställde liknande krav på kronologi i kvinnornas berättelser 
som det straffrättsliga systemet ställde, och som jag ställer mig kritisk till i av-
handlingen. 

 Vid en del intervjuer erbjöd intervjudeltagarna mig att komplettera deras 
berättelser med rättsmaterial. Under intervjuerna valde jag att ta del av det 
rättsmaterial de visade mig, exempelvis domslut och stödbevisning såsom fo-
tografier och hotbrev. Jag avböjde dock att inkludera rättsmaterial i empirin, 
eftersom jag ville utgå från kvinnornas egna berättelser. Att inkludera rätts-
material hade dock kunnat ge mig mer kunskap om hur det straffrättsliga sy-
stemet betraktade kvinnornas berättelser om männens våld mot dem.  

5.6 Etik vid forskning om mäns våld mot kvinnor 
I studien följs de forskningsetiska principerna om information, samtycke, kon-
fidentialitet och nyttjande som ska vara grunden för all humanistisk- och sam-
hällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Forskningsprojektet har 
vidare etikprövats vid Regionala Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr 
2009/685).  

Vid forskning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer är det viktigt 
med etiska hänsynstaganden som går utöver ovan nämnda forskningsetiska 
riktlinjer (Dickson-Swift et al. 2008; Ellsberg & Heise 2005). Detta för att 
minska risken att någon av dem som berörs av studien skadas, såsom de del-
tagande kvinnorna, jag som forskare och den grupp studien handlar om, näm-
ligen kvinnor som utsatts för mäns våld i nära relationer (Dickson-Swift et al. 
2008; World Health Organization 2001). Ämnet i sig är känsligt på flera sätt: 
det handlar om hemska och många gånger traumatiska erfarenheter; både be-
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rättandet och lyssnandet kan bli emotionellt smärtsamt och det synliggör 
maktrelationer mellan kvinnor och män, medborgare och myndigheter samt 
deltagarna och forskaren (Dickson-Swift et al. 2008; World Health Organizat-
ion 2001). 

I det här avsnittet diskuteras inledningsvis etiska hänsynstaganden i relation 
till intervjudeltagarna och de åtgärder som vidtagits för att minska risken för 
att de kommer till skada på grund av deltagandet i studien. Därefter diskute-
ras forskarens situation vid studier om mäns våld mot kvinnor. 

Berättandets utsatthet 
Att berätta om utsatthet för våld under en forskningsintervju kan upplevas 
som både positivt och negativt. Positiva aspekter som intervjudeltagarna fram-
förde var att deltagandet erbjöd en möjlighet till bearbetning och reflektion 
över svåra erfarenheter, samt en möjlighet att göra avslut och att lämna det 
svåra bakom sig. En del kvinnor framförde att de ville bidra med kunskap som 
kan vara till hjälp för andra kvinnor i en liknande situation. Det förekom att 
intervjudeltagare beskrev deltagandet som en del av en upprättelse för våldet 
och för negativa erfarenheter av mötet med rättssystemet. Denna erfarenhet, 
av att kvinnor ser fördelar med att berätta om våldserfarenheter under forsk-
ningsintervjun, har även beskrivits av andra forskare (Dickson-Swift et al. 
2008; Ellsberg & Heise 2005).  

Negativa upplevelser av berättandet handlar om att det kan vara emotion-
ellt smärtsamt när hemska upplevelser av våld och utsatthet gör sig påminda 
(Dickson-Swift et al. 2008; Ellsberg et al. 2001). Berättandet innebär även att 
intervjudeltagaren ger forskaren insyn i dennes upplevelser av förnedring, för-
ödmjukelse och smärta (Lundgren 1992a). Kvinnor som berättar om våldser-
farenheter under en forskningsintervju befinner sig således i en situation som 
är utsatt och sårbar i flera avseenden. Det är därför viktigt att forskaren tar 
ansvar för de negativa konsekvenser deltagandet kan föra med sig genom att 
vidta åtgärder för att minimera risken att kvinnan kommer till skada som en 
följd av deltagandet (Ellsberg & Heise 2005).  

Minimera utsatthet 
För att minska risken att intervjuerna skulle bli alltför emotionellt påfrestande 
för intervjudeltagarna, var ett urvalskriterium att minst ett år skulle ha förflu-
tit sedan de separerade från våldsutövaren. Tanken var att berättandet skulle 
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vara mindre smärtsamt om kvinnorna kommit en bit på vägen i bearbetningen 
av sina erfarenheter. Före intervjuerna informerade jag deltagarna om att be-
rättandet kunde bli emotionellt smärtsamt, något som de redan hade ställt in 
sig på. För att försäkra mig om att kvinnorna hade någonstans att vända sig 
om deltagandet i studien blev för smärtsamt, gav jag dem information om 
stödverksamheter och erbjöd mig att förmedla kontakt om så skulle behövas. 
Jag frågade dem även om de hade någon befintlig stödkontakt.    

Under intervjuerna har jag försökt inta ett stödjande förhållningssätt. Det 
handlade både om stöd till intervjudeltagarna i deras berättande och stöd om 
berättandet blev för påfrestande. Att stödja berättandet handlade om att jag 
genom mitt gensvar på deras berättande visade förståelse för deras situation 
och inte var dömande, att jag kunde bära deras berättelser och inte blev för-
skräckt av deras erfarenheter, samt att jag försökte ställa frågor på ett stöd-
jande och icke-dömande sätt. Att stödja om berättandet blev smärtsamt hand-
lade i första hand om lyhördhet inför intervjudeltagarnas mående under inter-
vjun. Om berättandet väckte starka känslomässiga reaktioner föreslog jag pa-
user så att deltagaren fick möjlighet att samla sig eller föreslog att intervjun 
skulle avbrytas och återupptas vid ett senare tillfälle. Jag bekräftade även mitt 
stöd genom kroppsspråk och kommentarer samt styrde samtalet mot ett 
mindre känsligt samtalsämne. I vissa fall synliggjorde jag intervjudeltagarens 
egna styrkor genom att lyfta fram hennes egna taktiker för att hantera och ta 
sig ur mannens våld.  

En risk med kvalitativa forskningsintervjuer är enligt Dickson-Swift m.fl. 
(2008) att deltagare kan avslöja mer om sig själva än vad de planerat att göra. 
Intervjuformen, som till viss del har karaktären av ett förtroligt samtal, gör att 
det kan vara lätt att ryckas med i berättandet. För att förebygga denna risk 
har jag påmint deltagarna om att de inte behövde besvara alla frågor. Detta 
såväl innan intervjuerna påbörjats, som under intervjuerna om jag uppfattat 
att deltagaren inte velat besvara en fråga eller närma sig ett specifikt ämne. 
När jag känt att en deltagare varit obekväm med samtalsämnet eller berättat 
mer än vad hon velat, har jag försökt byta samtalsämne och efteråt följt upp 
om kvinnan ifråga upplever sig ha berättat för mycket. Jag har även uteslutit 
delar av en intervjuberättelse ur empirin efter att intervjudeltagaren i fråga bad 
mig om det.  
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Erfarenheter av att stödja 
Jag har sedan tidigare erfarenhet av arbete som samtalsstödjare till våldsut-
satta kvinnor på kvinnojour och vid Relationsvåldscentrum vid polisen i 
Stockholm. Denna bakgrund har haft betydelse för intervjuernas genomfö-
rande. Den har gett mig en förståelse för mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner, som påverkat de frågor jag ställt och mina tolkningar av intervjudelta-
garnas utsagor. Utan dessa kunskaper hade jag ställt andra frågor och gjort 
andra tolkningar. Det finns även etiska aspekter av forskarens tidigare kun-
skaper inom området. Kunskaper inom ämnet kan ge en förståelse som påver-
kar forskarens förhållningssätt till deltagaren under intervjun och så även del-
tagarens möjligheter att berätta. I Världshälsoorganisationens etiska riktlinjer 
för forskning om våld mot kvinnor betonas vikten av kunskap som ett led i att 
skapa en förstående samtalsmiljö, så att kvinnan känner sig tillräckligt trygg 
för att berätta om våldserfarenheter (World Health Organization 2001). Kun-
skap inom ämnet ger forskaren en förståelse för delar av den komplexa situat-
ion våldsutsatta kvinnor kan befinna sig i, exempelvis om svårigheter med att 
lämna den våldsutövande mannen. Utan denna kunskap finns en risk att fors-
karen bemöter kvinnor med ett ifrågasättande gensvar på deras berättelser om 
våldet. Ett gensvar vissa intervjudeltagare tidigare mött från omgivningen när 
de berättat om sina våldserfarenheter.    

En annan aspekt av min bakgrund som samtalsstödjare handlar om skillna-
der mellan denna roll och rollen som forskare. Dickson-Swift m.fl. (2008) me-
nar att det finns flera likheter mellan terapeutiska samtal och kvalitativa 
forskningsintervjuer. Exempelvis att de båda erbjuder en möjlighet att få dela 
en personlig historia med någon som lyssnar intensivt, empatiskt och som stäl-
ler frågor, samt att de har potentialen att stärka berättaren. Vissa intervjudel-
tagare har som tidigare beskrivits förmedlat att de upplevt intervjuerna som en 
del i deras bearbetning. Jag vill dock framhålla att det finns en skillnad beträf-
fande det huvudsakliga syftet med de båda samtalen. Forskningsintervjun syf-
tar i huvudsak till att få tillgång till en berättelse, och inte till att berättaren 
ska kunna bearbeta sina upplevelser och gå vidare med sitt liv. En skillnad 
som får konsekvenser för forskarens roll under intervjun, som i första hand 
handlar om att vägleda intervjudeltagaren i dennes berättande och inte om att 
stödja och motivera. Denna skillnad har gjort att det varit viktigt för mig att 
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reflektera över vad forskarrollen innebär och var dess gränser går (Ellsberg & 
Heise 2005).  

I likhet med Enander (2008) har jag vid vissa tillfällen under mitt avhand-
lingsprojekt haft svårigheter med att skilja på min nuvarande forskarroll och 
min tidigare roll som samtalsstödjare till kvinnor med våldserfarenhet (jfr 
Dickson-Swift et al. 2008). Stundtals har gränsen mellan samtalsstödjare och 
forskare suddats ut i det praktiska intervjuarbetet. Ibland när jag ställt frågor 
till intervjudeltagarna som jag inte skulle ha ställt i ett stödjande sammanhang 
har jag känt ett motstånd inombords. Det handlar om frågor som kan uppfatt-
tas som ifrågasättande och dömande beroende på vem som frågar, hur frågan 
ställs och i vilket sammanhang. Ett exempel på en sådan fråga är hur det kom 
sig att en intervjudeltagare inte polisanmälde mannens våld. Vid den typen av 
frågor har jag förtydligat att jag inte ifrågasätter deras ageranden, utan att jag 
ställt frågan för att deras svar kan bidra med viktig kunskap och förståelse för 
den situation de befunnit sig i.  

I vissa situationer har min tidigare erfarenhet som samtalsstödjare varit en 
viktig tillgång då den gjort mig uppmärksam på intervjudeltagarens mående 
under intervjun och gett mig beredskap att mer aktivt agera stödjande när det 
blivit för påfrestande emotionellt (jfr Ellsberg & Heise 2002; 2005). I likhet 
med Enander (2008) menar jag att det är oetiskt att inte inta ett stödjande 
förhållningssätt när intervjusituationen blir emotionellt plågsam för intervju-
deltagaren och när hon förebrår sig själv. 

Lyssnandets utsatthet 
Frågan om forskarens utsatthet vid studier om mäns våld mot kvinnor aktuali-
serades efter att jag genomfört intervjuerna och påbörjat transkriptionsarbetet. 
Jag noterade att jag själv påverkades emotionellt av att lyssna till intervjube-
rättelserna. Det fanns då ett behov av att ta ett steg tillbaka och reflektera över 
hur lyssnandet till berättelserna om våld påverkade mig och vilka skälen var 
till att jag påverkades. Den här frågan om forskarens utsatthet kan ses som 
trivial, då forskaren ”endast” behöver lyssna till berättelser om våld, till skill-
nad från kvinnorna vars kroppar och liv utsattes för männens våld. Konse-
kvenserna av att lyssna till berättelserna om våldet bör dock inte underskattas, 
eftersom lyssnaren får bära de mångas berättelser (Olsson 2011). I det här fal-
let tjugo kvinnors berättelser om mäns våld. Nedan diskuteras inledningsvis 
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emotioners roll i forskning och dess risker, därefter de strategier jag använde 
för att hantera riskerna.  

Emotioner i forskning 
När jag märkte att jag påverkades emotionellt av att lyssna till berättelserna 
under transkriptionsarbetet, aktualiserades frågan om vilken betydelse emot-
ioner har i forskning. Det har inte varit lätt att finna ett förhållningssätt till det 
jag känt. Det har funnits känslor av skam över att jag ”låtit” mig påverkas 
emotionellt av berättelserna och över att jag inte förmått distansera mig från 
det som undersöks. En skam jag kopplar till att frågan om lyssnandets utsatt-
het inte tidigare aktualiserats för mig inom akademin. Samtidigt har det fun-
nits en övertygelse om att mina emotioner utgjort ett redskap som bidragit till 
en djupare förståelse av intervjudeltagarnas berättelser. Enkelt uttryckt, att 
förståelse för en våldsutsatt kvinnas situation både handlar om att tänka och 
om att känna (jfr Campbell 2002). 

Holland (2007) menar att emotioner är nödvändiga för kunskap, eftersom 
de är centrala för att nå den förståelse av andras upplevelser som eftersträvas 
inom kvalitativ forskning. Även Dickson-Swift m.fl. (2008) framhåller emot-
ioners roll i kvalitativ forskning:  

As qualitative researchers, our goal is to see the world through someone 

else’s eyes, using ourselves as a research instrument; it thus follows that we 

must experience our research “both intellectually and emotionally” (s 75).  

Förståelse i kvalitativ forskning uppnås således genom en intellektuell och 
emotionell process. Emotioner är inte bara viktiga i kvalitativ forskning för att 
uppnå förståelse. De är också viktiga redskap för att forskaren ska kunna inta 
ett empatiskt förhållningssätt till deltagaren under en intervju så att denne 
känner förtroende att berätta om svåra upplevelser (Dickson-Swift et al. 
2008). De emotioner de framkallat hos mig har varit användbara för att ge 
adekvat respons på kvinnornas berättelser och det emotionella tillstånd de be-
funnit sig i. Under intervjuerna har jag delat deras glädje och sorg, och mina 
emotioner har gett mig en vägledning om när en deltagare behöver stöd. Att 
emotioner, vilket också inkluderar kroppsliga reaktioner, är en viktig del i 
kunskapsproduktionen innebär, enligt Dickson-Swift m.fl. (2008), att forsk-
ning är en förkroppsligad verksamhet.   
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Minimera utsatthet 
Forskarens emotioner kan således beskrivas som viktiga redskap i kunskaps-
produktionen. Samtidigt kan användandet av emotioner i forskning vara risk-
fyllt, eftersom forskarens hälsa kan påverkas negativt. Flera forskare inom fäl-
tet uppmärksammar att lyssnandet till kvinnors berättelser om våld, förned-
ring och förödmjukelser, samt forskarens empatiska gensvar under intervjuer-
na kan vara skadligt i sig (Dickson-Swift et al. 2008; Ellsberg & Heise 2005; 
Etherington 2007; Holland 2007; World Health Organization 2001).  

I slutet av transkriptionsarbetet vände jag blicken mot mig själv och mina 
emotioner. Jag noterade känslor av sorg och ilska samt en nedstämdhet som 
höll i sig. Det var smärtsamt att förstå. Dels att förstå de sätt på vilka männen 
gjorde kvinnorna och barnen illa, och dels att förstå den vanmakt kvinnorna 
kände när de försökte ta sig ur våldet. När jag läste in mig på området kände 
jag igen mig i andra forskares berättelser. Den samlade erfarenheten, min egen 
och andras, är att forskning om känsliga ämnen, i synnerhet om våldsutsatt-
het, riskerar att påverka forskaren mentalt och emotionellt (Dickson-Swift et 
al. 2008; Ellsberg et al. 2001; Holland 2007). Det blev en betydelsefull insikt 
att detta är en risk med forskning om känsliga ämnen, och inte ett uttryck för 
egna tillkortakommanden i forskarrollen.  

De strategier jag använde för att hantera detta var att föra en dagbok i vil-
ken tankar och känslor nedtecknades så fort de uppkom. Jag pausade tran-
skriptionsarbetet när det blev emotionellt tungt och skrev ner tankar och 
emotioner. På så sätt kunde jag synliggöra för mig själv det jag upplevde och 
analysera det, istället för att övermannas av det. Det reflexiva arbetssätt skri-
vandet utgjorde, gav mig den distans som behövdes för att förstå det jag upp-
levde och också en möjlighet att gå vidare i forskningsprocessen. Det var 
också nödvändigt att skapa utrymmen i privatlivet i vilka jag mentalt och 
emotionellt fick distans till berättelserna.  

5.7 Empirin och intervjudeltagarna  
Empirin består av tjugo kvinnors berättelser om sina erfarenheter av sådant de 
upplevt. Intervjuberättelserna handlar om erfarenheter av mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer, om frigörelse från detta våld och om möten med det 
straffrättsliga systemet.   
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Kvinnorna var mellan 28-62 år när jag intervjuade dem, varav hälften mel-
lan 30-39 år. De kan beskrivas som av arbetar- eller medelklassbakgrund, och 
utbildningsnivån varierar från gymnasium till högskoleutbildning. Alla är 
uppvuxna i Sverige. Sjutton är födda i Sverige, och tre är födda i ett annat 
land. De flesta kvinnor jag intervjuade är mödrar. Tretton av dem utsattes för 
våld av barnens fäder, vilket innebär att deras barn upplevt pappas våld mot 
mamma. Kvinnorna var tillsammans med männen alltifrån ett till trettiofem år 
innan parrelationen avslutades. Tiden som förflutit mellan separationen och 
intervjutillfällena är från två till trettiofyra år. Nästan alla parrelationer och 
rättsprocesser pågick under 2000-talet.    

Det är inte enkelt att i ord beskriva det våld kvinnorna berättat om på ett 
sätt som ger de erfarenheter de förmedlat rättvisa. Samtidigt är våldet männen 
utsatte dem för en viktig kontext i avhandlingen. Alla kvinnor jag intervjuade 
utsattes för upprepat våld av sin pojkvän, partner, sambo eller make när de 
var tillsammans. Arton berättar om ett våld av mer systematisk karaktär, som 
präglades av ett mönster av kontrollerande och tvingande tekniker som tog sig 
olika uttryck. De andra två berättar om mer sporadiskt våld. Alla utsattes för 
handlingar som kan beskrivas som psykiskt våld, nitton för fysiskt våld och 
tio för sexuellt våld.  

Det våld männen utsatte kvinnorna för har en diger bredd, och vidgade min 
förståelse av vad våld kan innebära. Vissa kvinnor berättar om ett mönster av 
subtila kontrollerande tekniker som var svårdefinierade, medan andra kvinnor 
berättar om mer manifest våld som kan beskrivas som grövre. Gemensamt är 
att våldet tycks ha fått till konsekvens att kvinnorna bröts ned. Vissa män an-
vände sig av isolering på ett subtilt sätt som kunde döljas bakom ord om kär-
lek, medan andra män fysiskt hindrade kvinnorna från att lämna hemmet eller 
från att träffa deras närstående. Vissa män kontrollerade kvinnorna genom att 
ringa dem flera gånger om dagen, medan andra inte tillät kvinnorna att avvika 
från deras sida. Vissa män uttalade odefinierade hot om att det skulle göra 
kvinnan illa, medan andra var mer explicita i sina hot. En kvinna fick utförligt 
beskrivit för sig hur mannen skulle stycka henne om hon försökte lämna ho-
nom. Vissa män använde sig av sexuellt våld i form av att pressa kvinnan till 
sex medan andra använde grovt våld när de våldtog, exempelvis i form av pe-
netration med en trasig glasflaska. Vissa män använde sig av fysiskt våld ge-
nom att knuffa och hålla fast, medan andra slog och sparkade, och ytterligare 
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andra tog strupgrepp, använde vapen eller försökte döda kvinnorna. En 
kvinna blev slagen och sparkad av sin pojkvän samtidigt som han skrattade 
och sa att det ”bara” var på skoj. En annan kvinna stryptes av sin sambo tills 
hon förlorade medvetandet flera gånger i veckan. Berättelserna vittnar om en 
förslagenhet, och många gånger hänsynslöshet hos de våldsutövande männen. 
En kvinna talar om att mannen var ”duktig på att slåss” och hänvisar till att 
han visste hur han skulle slå henne så att hon fick ont, men inte fick några 
synliga skador.   

För femton av de kvinnor jag intervjuade var det inte tillräckligt att avsluta 
parrelationen för att mannen skulle upphöra med våldet. Våldet efter separat-
ionen omfattade vanligtvis förföljelse, trakasserier, hot eller nedsättande 
kommentarer. Ungefär hälften utsattes även för handlingar av fysiskt våld i 
form av slag, strupgrepp eller sparkar, samt tre för våldtäkt. Våldet efter sepa-
rationen fick allvarliga konsekvenser för en del av kvinnorna, som bedömde 
att situationen förvärrats efter separationen. Vissa av dem övervägde att åter-
vända till mannen medan andra övervägde att ta sitt liv. En kvinna försökte 
avsluta sitt liv.  

Barnen till kvinnorna har på olika sätt tvingats uppleva hur en närstående 
man, oftast deras pappa, utsatte deras mamma för våld. Vissa av dem har 
vuxit upp i en miljö som präglades av männens våld. En del barn har försökt 
skydda sin mamma från sin pappa. Vissa barn utsattes även för våld som rik-
tades direkt mot dem, exempelvis slag eller sexuella övergrepp. Mammorna 
har på olika sätt försökt skydda barnen från deras pappor och från att upp-
leva våldet. Detta exempelvis genom att anpassa sig efter mannens vilja när 
barnen var i närheten, att tyst ta emot våld utan att skrika eller att försöka få 
vårdnaden om barnen efter separationen. Vissa barn har i efterhand berättat 
för mammorna om våld de upplevt. Ett barn såg när pappan brände mam-
mans hand på ett bastuaggregat och ett annat barn när pappan höll mamman 
utanför en balkong i ett hyreshus och hotade att släppa taget. Vissa 
män/pappor har på olika sätt använt barnen i sin våldsutövning mot barnens 
mammor. Detta på ett sätt som också riskerat att skada barnen. Exempelvis 
genom att försöka övertala mamman att tillåta honom att ha sex med hennes 
dotter, att försöka få enskild vårdnad om barn han tidigare inte visat omtanke 
om eller genom att inte låta barnet återvända till sin mamma.     
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För tolv av de tjugo kvinnor jag intervjuade så polisanmäldes våldet, och för 
åtta av dem polisanmäldes det inte. Nio av de tolv kvinnorna anmälde på egen 
hand, medan det för tre av dem var någon annan som anmälde. Fyra intervju-
deltagares ansökningar om kontaktförbud beviljades. Tre av männen häkta-
des. Alla kvinnor där våldet polisanmäldes medverkade under brottsutred-
ningen, dock avbröt två sin medverkan efter att de fått besked om att åklaga-
ren beslutat att väcka åtal. Åklagarna beslutade att väcka åtal mot sex av 
männen. I två av dessa fall, där kvinnorna meddelat att de inte ville vittna, be-
slutade åklagarna att inte gå vidare med ärendena i domstol. Fyra av männen 
dömdes för våldet.  

I nästa kapitel beskrivs mer utförligt den situation som kvinnorna befunnit 
sig i, och som utgör sammanhanget för studien.  
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6. EN STRÄVAN UR VÅLD 

I det här kapitlet vill jag beskriva hur kvinnornas livssituation kunde se ut med 
hjälp av fyra berättelser, eller fallbeskrivningar, som sammanfattar det jag 
uppfattar som det mest centrala i deras respektive situation. Delar av berättel-
serna är inte detaljerade av anonymitetsskäl. Syftet med fallbeskrivningarna är 
tvåfaldigt. Dels att åskådliggöra den komplexa situation intervjudeltagarna 
befann sig i genom berättelser som förmedlar en större helhet än resultatka-
pitlen, som är strukturerade utifrån teman. Dels att åskådliggöra sådant som 
är gemensamt för flera intervjudeltagare, samtidigt som de visar delar av vari-
ationen i deras respektive situation.  

Fallbeskrivningarna handlar om Mia, Lova, Daniela och Angela. Deras be-
rättelser har valts ut eftersom de skiljer sig åt i flera avseenden, exempelvis be-
träffande det våld männen utsatte dem för, deras frigörelse från våld, om de 
polisanmälde eller inte, och rättsprocessernas utfall. För Mia polisanmäldes 
det våldstillfälle som föregick separationen av personalen på sjukhuset som 
hon vårdades vid för sina skador efter en grov misshandel. Lova polisanmälde 
inte pojkvännens våld mot henne. Han upphörde med våldet efter att hon av-
slutat deras parrelation. Daniela polisanmälde när mannen fortsatte utsätta 
henne för våld efter separationen. Angela polisanmälde varken det våld man-
nen utsatte henne för före, eller efter separationen.  
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Mia: ”Jag tror det handlade om att jag var just där” 
Mia var 41 år när vi träffades för en intervju. Hon har en universitetsutbild-
ning och arbetar inom kommunal förvaltning. Mia har barn tillsammans med 
mannen som utsatte henne för våld. Deras relation varade i tretton år och 
upphörde 1996. Mia berättar att mannen, inte långt efter att de blivit ett par, 
dagligen fällde nedsättande kommentarer om hennes utseende och beteende. 
Han kunde ställa orimliga krav på henne, exempelvis att hon skulle gå tidigare 
från sitt arbete, samt bestraffa henne för att hon inte levde upp till dem eller 
gjorde någonting annat som enligt honom var fel. Hans våld mot henne trap-
pades upp med tiden, och han slog henne första gången när de varit tillsam-
mans ett par år. Därefter misshandlade han henne fysiskt varje helg. Mia tog 
till sig det mannen sa om att hon bar ansvar för våldet: att hon hade provoce-
rat honom till att slå henne. När deras barn fötts började mannen även tala 
nedsättande till barnet. Mia var ensam i sin situation. Hennes föräldrar var 
mån om familjens anseende och ville inte att andra skulle veta vad hon utsat-
tes för. Även mannen var angelägen om att hans våld skulle döljas utåt, vilket 
var påfrestande för Mia som tvingades ljuga inför omgivningen om hur hennes 
skador uppkommit.  

Mannen var omtyckt av omgivningen och gav ett, enligt Mia, snällt och 
charmerande intryck. Mia trodde därför inte att någon skulle tro henne eller 
ge henne sitt stöd om hon polisanmälde honom.   

Att jag tänkte kanske också att varför skulle de tro på det som jag säger? 

Han kunde verkligen manipulera bort saker till sin egen fördel. Jag trodde 

inte på mig själv till att göra någonting sådant. Att jag skulle fixa det. (Mia) 

De första tankarna på att lämna mannen kom efter att deras barn fötts och de 
varit tillsammans i ungefär åtta år, men Mia vågade inte lämna honom vid den 
tidpunkten. Ett par år senare separerade hon från mannen. Hon återupptog 
dock parrelationen efter en tids påtryckningar från mannen och hennes föräld-
rar. De menade att hon inte ansträngt sig tillräckligt för att hålla ihop familjen 
för barnets skull. Mia separerade slutgiltigt från mannen när han misshand-
lade henne så allvarligt att hon fick vårdas på sjukhus i flera veckor för inre 
skador. Skadorna uppkom när mannen slog och sparkade henne, samt skar 
henne med en kniv. Den grova misshandeln, som inte kunde bortförklaras av 
mannen, blev ett uppvaknande för flera personer i Mias omgivning som nu 
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gav henne sitt stöd. Med stöd från omgivningen beslutade sig Mia för att sepa-
rera. Sjukvårdspersonalen försökte förmå Mia att polisanmäla misshandeln, 
men Mia ville inte. Hon var rädd för att mannens våld i så fall skulle bli ännu 
värre.  

Nu har det här hänt, flyttar jag så händer det aldrig igen, men om jag anmä-

ler honom så kommer det bli sju resor värre. Jag tror det var ett val jag 

gjorde, och en tro jag hade, att jag kommer att få vara ifred ifall jag struntar 

i att anmäla detta. (Mia) 

Sjukvårdspersonalen polisanmälde misshandeln. När polisen förhörde Mia på 
sjukhuset bekräftade de mannens våld som allvarligt och gav henne sitt stöd. I 
det trygga sammanhang sjukhuset utgjorde, vågade Mia berätta om våldet. 

Dels så var jag ju i tryggt förvar där. Jag blir kanske så påverkad, jag vet 

faktiskt inte. Jag tror det handlade om att jag var just där. Där kunde det 

inte hända någonting. (Mia) 

Efter separationen var mannen trevlig mot Mia och hennes familj. Han sa sig 
vara ångerfull och att han skulle lämna henne i fred. Flera personer i hennes 
omgivning, däribland hennes föräldrar, trodde på hans förändring, och Mia 
kände inte längre att hon hade deras stöd att gå vidare i rättsprocessen.  

Med tiden kom Mias starka rädsla för exsambon tillbaka. Hon litade inte 
på att han förändrats, utan väntade sig att han skulle göra henne illa igen. 
Han försökte förmå Mia att avstå från att medverka i rättegången genom att 
tala om de negativa konsekvenser en fängelsedom kunde få för honom, och 
indirekt henne. Åtal väcktes fyra månader efter misshandeln. Vid den tidpunk-
ten mådde Mia mycket dåligt på grund av våldet. Efter en tids överväganden 
bestämde hon sig för att inte medverka i rättegången. Mannens våld mot 
henne hade upphört, och hon såg en risk för att han skulle återuppta och 
trappa upp det vid en fällande dom. Hon hade inte heller sina föräldrars stöd 
till att delta i rättegången. En tid därefter började mannen kontrollera henne. 
Han satt utanför hennes lägenhet flera kvällar i veckan och hittade på svepskäl 
för att kontakta henne. Han upphörde med våldet ungefär ett år efter separat-
ionen. 
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Lova: ”Jag ville inte ha tillbaka honom i mitt liv på något sätt, inte ens 
genom polis” 
Lova var 28 år när vi träffades för intervjuerna. Hon studerade då på universi-
tet. Relationen med den man som utsatte henne för våld varade i tre år, och 
upphörde 2004. Lova berättar att hennes sambo ständigt ville vara med henne 
och försökte kontrollera henne. Han gav omväxlande en bild av henne som å 
ena sidan upphöjde henne och å andra sidan nedvärderade henne. Lova levde 
med sambons uppfattning om att hon var en provocerande person som utlöste 
gräl. Han blev alltmer hotfull när Lova gjorde någonting som i hans ögon var 
fel, exempelvis att hon lagt deras tidningar på fel bord. Han skrek nedsättande 
kommentarer, och ibland knuffade han henne och höjde handen hotfullt som 
att han skulle slå henne. Ibland stod Lova på sig och ibland anpassade hon sig 
efter hans krav. Mannen utsatte henne även för sexuellt våld genom att vara 
hårdhänt och slå henne när de hade sex.   

När parrelationen pågick läste Lova genusvetenskap och var engagerad i en 
feministisk förening. Hon kämpade med hur hon skulle förstå sambons våld, 
samtidigt som hon var mån om att dölja det inför omgivningen.  

[Jag h]ade hela huvudet fullt av feministisk teori och levde i en helt annan 

praktik. Vilket också fick mig på något sätt att dels känna mig som en hyck-

lare, men också att jag inte kunde se de här jättetydliga kopplingarna. Vilket 

nu känns nästan absurt – jag kopplade det inte till mitt eget liv, min egen 

vardag. (Lova) 

Lova såg sig inte som utsatt för mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Var-
ken sambon eller hans våld överensstämde med den bild hon hade av detta 
våld och av de män som utövar det. Efter att de varit tillsammans ett år bör-
jade Lova överväga att avsluta parrelationen. Hon kände sig isolerad och hans 
kontroll var påfrestande. Hon försökte göra slut med sambon vid flera till-
fällen under de år relationen varade. Under det sista halvåret eskalerade hans 
våld, och hennes gränser för vad hon kunde gå med på förflyttades.  

Jag tror att alla människor går omkring med någon slags föreställning i alla 

fall, om att hit men inte längre, det där skulle jag själv inte gå med på. Men 

jag kände på slutet att de gränserna hade blivit trampade på så många 

gånger, att jag inte ens såg var den gränsen gick längre. Hade det funnits en 
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gräns en gång i tiden så hade den luckrats upp totalt. (Lova) 

Lova gav efter hand upp hoppet om att relationen skulle bli bättre, men hon 
såg inte någon utväg ur den.  

Separationen från sambon föregicks av att han vid ett tillfälle inte tillät 
Lova att återvända hem. Han släppte inte in henne i deras lägenhet. Lova 
vände sig då till sin mamma och berättade om sin situation. Hennes mamma 
uppmuntrade en separation och föräldrarna gav henne ekonomisk hjälp så att 
hon kunde skaffa sig en ny bostad. Ett år efter separationen läste Lova gamla 
dagboksanteckningar som beskrev exsambons våld mot henne. Hon blev 
chockad när hon läste om våld hon tidigare inte velat kännas vid, och insåg att 
hon utsatts för våld i nära relationer. Lova övervägde då att polisanmäla. Hon 
ville inte vara en del av mörkertalet, utan ville att hans våld mot henne skulle 
erkännas.  

Det handlade nog bara om något slags erkännande. Men också tanken att 

jag inte ville låta honom komma undan med det han hade gjort, på något 

sätt. Vilket jag i och för sig också tänkte i samma tanke, att det kommer han 

ju att göra. Ingen domstol kommer att fälla honom för det här. (Lova) 

Lova slog bort tanken på att polisanmäla mannen eftersom hon inte trodde att 
han skulle dömas för våldet mot henne. Hon hade inte några bevis som gav 
stöd åt hennes berättelse. Hon hade inte heller tilltro till rättssystemets arbete 
rörande mäns våld mot kvinnor, och hänvisar till kvinnor som upplever rätts-
processen som en andra våldtäkt. Lova ville inte heller polisanmäla eftersom 
hon inte längre ville ha med mannen att göra.  

Men också det här att jag hade lyckats bli av med honom, han fanns inte i 

mitt liv då. Jag var inte alls sugen på att återuppta någon kontakt med ho-

nom, inte ens, liksom på avstånd eller genom en anmälan. (Lova) 

Lova beslutade sig för att avstå polisanmälan.  

Daniela: ”Man anmäler ju inte när man känner sig lite kränkt” 
Daniela var 37 år när vi sågs för intervjuerna. Hon har en ledande tjänst på ett 
företag. Daniela har barn tillsammans med den man som utsatte henne för 
våld. De träffades genom arbetet. Deras parrelation varade i åtta år och de se-
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parerade 2009. Redan under det första året avslutade Daniela parrelationen 
och de hade ett tillfälligt uppehåll. Daniela berättar att mannen kom hem till 
henne en natt och var arg över att hon hade träffat en annan man. Han var 
hotfull, nedvärderande och slog henne i huvudet. Daniela försvarade sig och 
larmade polisen. 

Nej, det var min värdighet liksom, man går inte in i min lägenhet och slår 

mig. Det får man inte göra. Det var mer det. Min värdighet helt enkelt. Det 

är att gå över mina gränser. (Daniela)  

När en av poliserna uppmanade henne att inte gå tillbaka till mannen, avfär-
dade Daniela uppmaningen eftersom hon inte såg sig som utsatt för mäns våld 
i nära relationer. Daniela hörde därefter inte av polisen, och hon tänkte att 
ärendet lagts ned. Mannen sa sig vara ångerfull och de återupptog parrelation-
en efter en tid.  

Ett år efter misshandeln väcktes åtal mot mannen. Under det år som förflu-
tit sedan polisanmälan hade Daniela och mannen etablerat sin parrelation och 
hon blivit gravid. Daniela var mån om att hålla ihop familjen och såg att rät-
tegången riskerade att splittra den. Hon avstod från att medverka i rätte-
gången.  

Efter att de återupptagit parrelationen växlade mannen mellan att höja 
henne till skyarna och att tala nedsättande till henne. Han begränsade hennes 
liv genom att få henne att tro att hon var i behov av hans beskydd. Han sa sig 
behöva skydda henne från andra män som bara ville ha sex med henne, från 
henne själv som bjöd ut sig till andra män och från att avslöjas som inkompe-
tent på arbetet. Hon blev alltmer isolerad från vänner och familj. Om hon 
gjorde eller sa någonting mannen ogillade, så tillrättavisade och nedvärderade 
han henne. Han kunde vara hotfull och vid ett tillfälle knuffade han henne när 
hon var gravid.  

Daniela tänkte ofta att hon ville separera. Hon kände att någonting var fel, 
men hon kunde inte sätta ord på det. Under de två sista åren av parförhållan-
det tänkte hon varje dag att hon skulle separera, men hon vågade inte ta ste-
get. Mot slutet nådde hon botten.  

Det kändes som att allting var slut. Jag hade ingen kraft kvar. Jag hade inget 

liv kvar. Jag var inte i min kropp, som sagt. Det var en "ut ur kroppen"-
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upplevelse. Jag tittade på mig själv: jag lever någon annans liv, det här är 

inte jag. På något sätt så har man någon slags livsvilja. Jag ville hitta mig 

själv igen. Jag vet inte vart jag var någonstans, men jag måste ta mig ur det 

här för att leva. Det kändes som att det är det här [separation] eller själv-

mord som gäller, i stort sett. (Daniela)  

Daniela och mannen separerade. Efter separationen trappade han upp våldet. 
Han fortsatte nedvärdera, kontrollera och hota henne. Han var ständigt i hen-
nes närhet och kontaktade henne upprepade gånger dagligen. Flera personer i 
Danielas närhet uppmanade henne att polisanmäla. Daniela ville inte polisan-
mäla inledningsvis eftersom hon ville bevara deras anseende, men efter ett år 
av förföljelse och trakasserier efter separationen polisanmälde hon och an-
sökte om kontaktförbud.   

Man anmäler ju inte när man känner sig lite kränkt, man anmäler ju när si-

tuationen är akut. När det händer. När det inte går längre. När man tänker, 

nu går det inte längre, nu måste jag ha hjälp. (Daniela).  

Polisen som tog upp hennes anmälan och ansökan bekräftade mannens våld 
som olagligt och allvarligt. Daniela var i kontakt med polisen flera gånger och 
var angelägen om att få kontaktförbud på grund av mannens våld. Några 
veckor efter anmälan fick Daniela besked om att hennes ansökan om kontakt-
förbud avslagits samt att förundersökningen lagts ned. Daniela blev besviken 
över beskedet och uppfattade det som att rättssystemet såg allvarligare på 
mannens slag mot henne, än hans upprepade förföljelser och trakasserier. För 
egen del upplevde hon förföljelsen och trakasserierna som allvarligare än 
mannens tidigare slag mot hennes huvud.   

Daniela fick rådet av polisen att försöka bryta kontakten med mannen samt 
att fortsätta polisanmäla hans våld. Hon trodde dock inte längre att polisen 
skulle se allvarligt på mannens våld mot henne, utan gav upp tanken på att få 
hjälp av polisen.  

Daniela mådde allt sämre: hon fick panikattacker, sömnsvårigheter och ut-
mattningssyndrom. Hon var mycket rädd och tänkte att hon skulle ge upp 
kampen om att komma ur hans våld. 

Det finns två utvägar, det är självmord eller gå tillbaka, det var så det kän-
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des. Det fanns ingen utväg. Jag kommer aldrig bli av med honom. (Daniela)   

Genom primärvården fick Daniela samtalskontakter som hjälpte henne han-
tera rädslan för mannen och bearbeta hans våld. Mannens våld trappades suc-
cessivt ned, i takt med att Daniela lyckades begränsa hans möjligheter att kon-
takta henne. Vid tidpunkten för intervjun hade de bara kontakt med varandra 
en gång i månaden angående barnen. Han kränkte henne fortfarande vid varje 
kontakt.  

Angela: ”När man har nått till den rädslan så ser man inte det som en 
lösning” 
Angela var 55 år när vi sågs för intervjuerna. Hon har gymnasial utbildning 
och arbetar inom industri. Angela har barn tillsammans med den man som ut-
satte henne för våld. Deras parrelation varade i sju år och upphörde 1977. 
Angela berättar att mannen tidigt under parrelationen började kontrollera 
hennes beteende. Han iscensatte situationer som han senare ifrågasatte och be-
straffade henne för. Exempelvis kunde han uppmana henne att dansa med en 
annan man för att senare bestraffa henne för att hon dansat för nära. Han 
ställde även orimliga krav på henne och bestraffade henne om hon inte levde 
upp till dem eller gjort någonting som var fel enligt honom. Det kunde handla 
om att hon, i hans tycke, inte städat tillräckligt noggrant. Angela stod ofta upp 
för sig själv och försökte försvara sig. Tidigt under parrelationen var mannen 
ångerfull när han hade misshandlat henne fysiskt, och Angela tänkte att varje 
händelse var en engångsföreteelse. När de senare flyttade ihop blev mannens 
våld successivt allt grövre, och med tiden slutade han be om ursäkt. Han 
kunde slå, sparka och dra henne i håret. Vid ett tillfälle höll han henne utanför 
balkongen och hotade att släppa taget om henne. Angela försökte anpassa sig 
till hans krav för att undvika våld.  

Jag fick hela tiden försöka undvika de här fällorna. Men det var ju det som 

var så hopplöst, för att det gick ju inte. För att det spelade ingen roll vad det 

var, utan var han sådan, så fick han en anledning. (Angela)  

Vid de tillfällen Angela fick synliga skador av hans våld stannade hon hemma 
från arbetet, eftersom hon ville dölja våldet för sina kollegor. När deras barn 
föddes försökte Angela skydda barnet från att uppleva pappas misshandel av 
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mamma. Hon tog tyst emot slagen om kvällarna för att barnet inte skulle 
vakna, men ibland misshandlade han henne inför deras barn. När mannen 
blev allt våldsammare började Angela önska sig ur parrelationen. Hon var 
rädd eftersom han hotat att döda henne om hon lämnade honom eller poli-
sanmälde honom. Vid ett tillfälle tog Angela mod till sig och lämnade mannen, 
men han tvingade henne att återvända med våld. Han stängde in henne i deras 
lägenhet där han våldtog och misshandlade henne under flera dagars tid. Efter 
den händelsen levde Angela med en ständig skräck för sitt liv. Hon såg inte 
någon utväg ur parrelationen och kände sig maktlös.  

Maktlösheten handlade om att inte veta hur man skulle göra för att komma 

ifrån det. Alltså just att man vill, men man känner att det finns ingen utväg. 

Det är just det där, det är en ganska hemsk känsla faktiskt. Att vara rädd 

varenda dag, och sedan ändå inte kunna ta steget. (Angela) 

Angela såg döden som enda utvägen ur relationen och mannens våld. Anting-
en att hon skulle ta sitt eget liv eller hans. Strax därefter träffade mannen en 
ny kvinna som han flyttade ihop med. Angela var lättad över separationen och 
såg framför sig hur hon och barnet nu skulle kunna leva ett normalt liv. Några 
veckor efter separationen återupptog dock mannen sitt våld. Han förföljde 
henne och han tog sig in i hennes lägenhet där han misshandlade henne. Han 
försökte återigen tvinga henne tillbaka till sig med hjälp av våld, och hotade 
att döda henne. Angela levde i ständig skräck för honom, en skräck som lam-
slog henne.  

Angela anmälde inte mannens våld till polisen. Hon hade inte förtroende för 
polisens arbete vid mäns våld mot kvinnor och hon trodde inte att en polis-
anmälan skulle leda till att mannens våld upphörde på lång sikt.  

Även om jag hade polisanmält hade han kanske åkt in ett tag, vad vet jag, 

men han hade ju kommit ut. Han hade funnits kvar. Så för mig fanns det 

bara de alternativen, att antingen försvann han eller jag. Det var bara så. 

(Angela) 

Angela gav upp tanken på att någonsin bli fri från mannen. Hon försökte av-
sluta sitt liv, men upptäcktes av en väninna som kontaktade sjukvården. Kort 
därefter, ett och ett halvt år efter separationen, flyttade mannen från orten och 

120



 
 

121 
 
 

upphörde med våldet. Angela kunde då leva ett liv utan rädsla för honom. Ett 
par år före Angelas deltagande i studien återupptog mannen kontakten med 
henne. Han växlade mellan att tala om att de skulle återuppta en relation och 
att nedvärdera henne. Vid tidpunkten för intervjun fick Angela fortfarande 
sms från mannen med nedsättande kommentarer. Angela är inte längre rädd 
för honom, men känner oro eftersom hon vet att han är kapabel till att skada 
henne.  
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7. ATT POLISANMÄLA ELLER 
INTE POLISANMÄLA  
– EN BESLUTANDEPROCESS 

I det här inledande analyskapitlet utforskas beslutet om polisanmälan. Hur in-
tervjudeltagarna kom fram till om de skulle polisanmälan männens våld eller 
inte. Inledningsvis analyseras beslutet om polisanmälan i relation till frigörel-
sen från våld. Därefter belyses vad som framstår som en beslutandeprocess om 
polisanmälan. Avslutningsvis diskuteras andras betydelse för beslutet om poli-
sanmälan.  

7.1 Frigörelsen och polisanmälan 
Intervjudeltagarna fattade sina beslut om polisanmälan när de försökte ta sig 
ur männens våld. Deras frigörelse från våld kan beskrivas som ett navige-
rande, i det avseendet att de sökte sig fram och försökte finna olika utvägar ur 
våld. I navigerandet ur våld var polisanmälan ett av flera möjliga handlingsal-
ternativ som alla intervjudeltagare förhöll sig till. De tog ställning till om de 
skulle polisanmäla och därmed använda sig av det straffrättsliga systemet i sin 
strävan ur våld. Besluten om polisanmälan framstår som komplext och mång-
facetterat. Kvinnorna kunde komma fram till olika beslut vid olika tillfällen 
under frigörelsen från våld.  

Som tidigare nämnts betraktar jag kvinnors frigörelse från våld som bestå-
ende av fyra delar. Kvinnan anses ha tagit sig ur våld när parrelationen avslu-
tats och hon fått rumslig distans till mannen, när de emotionella banden till 
mannen brutits, när hon definierar sig som utsatt för mäns våld i nära relat-
ioner samt när mannens våld upphört och han inte längre kontrollerar hennes 
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liv (jfr Eriksson 2003; Holmberg & Enander 2005). I den här första delen av 
kapitlet utforskas när under frigörelsen från våld som polisanmälan framstod 
som ett rimligt alternativ och när det inte gjorde det. 

Efter separationen  
Ett resultat är att inte någon av deltagarna i studien polisanmälde före separat-
ionen. I de fall våldet anmäldes före separationen gjordes anmälan av någon 
annan än kvinnan. Tiden före separationen betraktas här som ett tidigt skede i 
frigörelsen från våld (Enander & Holmberg 2008; Scheffer Lindgren & Renck 
2008b). Av empirin framgår att kvinnorna inte såg polisanmälan som ett rim-
ligt och genomförbart alternativ när de var tillsammans med männen. Det 
handlade exempelvis om att de inte såg sig som utsatta för våld, att de ville 
hemlighålla våldet eller att de ville bevara parrelationen eller familjen. De 
kvinnor som själva polisanmälde gjorde det efter separationen, det vill säga 
efter att parrelationen avslutats och de inte längre bodde under samma tak, 
samt i mer eller mindre utsträckning fått rumslig distans till männen (jfr Eriks-
son 2003). Separationen kan beskrivas som en förutsättning för att kvinnorna 
som deltog i studien skulle polisanmäla. Så var även fallet för de kvinnor som 
deltog i Grøvdals (2011) studie om våldsutsatta kvinnors möte med det straff-
rättsliga systemet.   

Våldet fortsätter 
Ett mönster i empirin, med ett undantag, är att kvinnorna som polisanmälde 
gjorde det efter att männen utsatt dem för våld efter separationen. Deras val 
att separera förstås här som ett led i frigörelsen från våld. De avslutade parre-
lationen och hoppades därigenom att få ett slut på männens våld mot dem. En 
del av männen släppte dock inte taget om kvinnorna, utan fortsatte utsätta 
dem för våld efter separationen. Männens våld efter separationen kan i enlig-
het med Dichter och Gelles (2012) tolkas som försök att återupprätta domi-
nans över kvinnorna; en dominans kvinnorna försökte bryta genom separat-
ionen. Ronja, 49 år vid intervjuerna, är en av dem som polisanmälde. Hon av-
slutade relationen till mannen vid ett flertal tillfällen. Han respekterade dock 
inte hennes beslut utan förföljde och trakasserade henne. Ronja berättar att 
hon betraktade polisanmälan och kontaktförbud som en möjlighet för henne 
att ”kunna ha slut”. Det vill säga, som ett sätt att kunna upprätthålla separat-
ionen från partnern när han inte släppte taget om henne. 
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I ljuset av att nästan alla kvinnor som polisanmälde gjorde det efter att de 
utsatts för våld efter separationen, kan polisanmälan tolkas som ytterligare ett 
steg i frigörelsen från våld, när en separation inte räcker till för att få mannen 
att upphöra med våldet. I de fall separationen var tillräcklig och männen upp-
hörde med våldet, så polisanmälde inte kvinnorna. Fortsatt våld efter separat-
ionen framstår därmed som en förutsättning för att kvinnorna som deltog i 
studien skulle polisanmäla. Ett undantag är Sofia, 37 år vid intervjun, som po-
lisanmälde strax efter separationen när hon befann sig på ett skyddat boende.  

När känslorna lagt sig 
I kvinnornas berättelser om besluten beträffande polisanmälan finns hänvis-
ningar till deras känslor inför männen, parrelationen och våldet. En sådan 
känsla är kärleken till mannen. Det är en kärlek som framstår som oförenlig 
med polisanmälan. Sofia förmedlar att hon inte skulle ha polisanmält så länge 
hon kände kärlek till maken. 

All kärlek måste verkligen försvinna innan man överhuvudtaget… Man an-

mäler aldrig en människa som man tycker om. (Sofia) 

Av citatet framgår att en förutsättning för att Sofia skulle polisanmäla var att 
hon inte längre kände kärlek till mannen. En annan känsla som återfinns i be-
rättelserna är hopp om att parrelationen och det gemensamma livet med man-
nen ska bli bättre. Även hoppet framstår som oförenlig med polisanmälan. 
Lovisa, 49 år vid intervjuerna, berättar att hon inte polisanmälde så länge hon 
kände hopp.  

Och jag tror att så länge man känner minsta lilla gnista hopp om relationen, 

så gör man inte en anmälan. Den gnistan kan vara himla liten, men så länge 

den finns där så anmäler man inte. (Lovisa) 

Av Lovisas berättelse framgår även att en förutsättning för att hon skulle poli-
sanmäla var att hon gett upp hoppet om relationen. I berättelserna förekom-
mer även tal om skuld och rädsla. Skulden är kopplad till en uppfattning om 
att ha ett ansvar för männens våld. Att kvinnorna genom sitt beteende bidragit 
till att orsaka våldet. Och som ”delansvariga” för det som kunnat vara före-
mål för en polisanmälan, såg de inte polisanmälan som ett alternativ. Rädsla 
för våld verkar både ha varit närvarande vid beslut om att polisanmäla och 
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om att inte polisanmäla. Det vill säga för en del kvinnor bidrog rädslan för 
männen till att de polisanmälde, och för andra bidrog den till att de inte poli-
sanmälde. För Angelas del verkar hennes rädsla för mannen ha varit central 
för beslutet att avstå polisanmälan. Angela, som var 55 år vid intervjuerna, 
berättar att hon vid tidpunkten för intervjun kunde tänka sig att polisanmäla 
mannen som fortfarande kontaktade henne, men att hon inte vågat göra det 
tidigare, när hon var mera rädd för honom.  

Mari Vad tror du det är som gör att du nu överväger polisanmälan, 

men inte gjorde det tidigare? 

Angela Nu har jag inte den rädslan. Nu är jag inte handlingsförlamad. 

Nu är jag ju mycket starkare psykiskt. Jag har ju kommit ifrån 

den här makten, eller vad jag ska kalla det, som han hade över 

mig. 

Ytterligare en känsla som är närvarande i berättelserna om polisanmälan är 
skam. En del kvinnor hänvisar till skam när de berättar om deras val att avstå 
polisanmälan. Det var en skam som handlade om vad andra skulle tänka om 
dem, om de känt till männens våld. Skammen var mångbottnad. En del av 
dem hänvisar till en skam över att vara så ”otillräcklig” att mannen drivits till 
eller varit tvungen att utsätta henne för våld. Denna skam kan knytas till tiden 
före separationen, när kvinnorna var emotionellt bundna till männen och inte 
definierade våldet som mäns våld i nära relationer. Vid den tidpunkten tog en 
del kvinnor till sig, eller internaliserade med Lundgrens (2004) begreppsappa-
rat, männens förklaringar där kvinnorna gjordes ansvariga för våldet. Andra 
kvinnor hänvisar till en skam över att ha blivit utsatt för våld av en man de 
valt att dela sitt liv med. Ytterligare andra kvinnor hänvisar till en skam över 
att ha stannat kvar i relationen och ha ”tillåtit” våldet när de någonstans inom 
sig vetat att våldet var fel. 

En del kvinnor som polisanmälde nämner inte skam när de talar om den po-
lisanmälan de gjorde, medan andra gör det. För de senare, som polisanmälde 
efter separationen, verkar skammen de kände inte längre ha handlat om en 
egen ”otillräcklighet” som ansågs ha framkallat våldet. Den handlade istället 
om att ha blivit utsatt för våld, om att inte ha lämnat tidigare och om att ha 
kontakt med polisen med anledning av mäns våld i nära relationer. Enander 
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(2011a; 2010) har undersökt skammens betydelse för våldsutsatta kvinnors 
uppbrottsprocess. Enligt Enander kan det kvinnan känner skam över påverkas 
av den emotionella uppbrottsprocessen under vilken hon frigör sig emotionellt 
från mannen. Vidare upphör inte känslan av skam förrän kvinnan förstår eller 
definierar sig som utsatt för mäns våld i nära relationer. En möjlig tolkning av 
skammens betydelse för polisanmälan är, utifrån Enander, att den kan ha be-
gränsat kvinnornas möjligheter att polisanmäla när känslan av skam var stark, 
innan de börjat frigöra sig emotionellt från männen och börjat förstå vidden 
av våldet mot dem. Detta i synnerhet om skammen var kopplad till att de 
själva skulle ha orsakat männens våld mot dem.   

I berättelserna om besluten beträffande polisanmälan förekommer således 
känslor av kärlek, hopp, skuld, skam och rädsla. Kvinnorna tillskriver före-
komsten av de här olika känslorna en betydelse för beslutet att inte polisan-
mäla männens våld. Det framstår som att känslorna av kärlek, hopp, skuld, 
skam och rädsla behövde minska eller upphöra för att kvinnorna skulle se po-
lisanmälan som ett rimligt alternativ. Kärlek, hopp, skuld, skam, och rädsla är 
några av de emotionella band som enligt Enander (2011a) och Enander och 
Holmberg (2005; 2008) binder kvinnor till våldsutövande män, och som bryts 
under de emotionella och kognitiva uppbrottsprocesserna. En tolkning är att 
polisanmälan framstod som ett allt rimligare alternativ i takt med att kvin-
norna frigjorde sig emotionellt, och därmed blev allt mindre känslomässigt 
bundna till männen. Ett undantag är rädsla som även var närvarande vid be-
slut om att polisanmäla; ibland var tvärtom ökad rädsla en anledning till poli-
sanmälan.   

När våldet definierats 
Kvinnornas beslut om polisanmälan framstår som relaterat till hur de definie-
rade männens våld mot dem. Ett återkommande tema är att kvinnorna inte 
betraktade våldet som mäns våld i nära relationer och som en polisiär angelä-
genhet förrän efter separationen. Före separationen tolkades våldet istället 
som någonting annat, exempelvis som relationsproblem eller sex (se kapitel 8). 
Ett liknande mönster har även beskrivits av Agevall (2012). Av Lovisas berät-
telser framgår att förståelsen av våldet var någonting som successivt växte 
fram. Hon berättar att hon efter separationen gick igenom en bearbetnings-
process som ständigt pågick och som inte gick att stoppa.  
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Jag tror jag att började se det mer på ett objektivt sätt. Registrerande. Att 

jag betraktade oss och vår relation som en utomstående. Att, som jag sa 

också, att jag började försöka hitta mönster och sammanhang, och se bakåt, 

på ett sätt som jag inte hade gjort tidigare. (…) Successivt började jag tänka 

mer och mer i termer av att det var brott. Det gjorde jag ju inte från början, 

men det blev mer och mer så i den här processen där jag betraktade relat-

ionen utifrån. (Lovisa) 

I takt med att Lovisa började betrakta mannens våld som våld i nära relation-
er och som brottsligt växte också tankarna om att polisanmäla. Den bearbet-
ningsprocess som Lovisa beskriver har likheter med den kognitiva uppbrotts-
processen, som enligt Enander och Holmberg (2005; 2008) innebär att kvin-
nan definierar sig som utsatt för mäns våld i nära relationer. Den återblick-
ande omtolkning Lovisa beskriver kan tolkas som replay, vilket innebär att 
kvinnan börjar se på parrelationen i ljuset av mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer (Holmberg & Enander 2005). Samma våldshandling kan således 
uppfattas på olika sätt beroende på hur långt kvinnan kommit i processen att 
förstå våldet. Att kvinnorna polisanmälde efter separationen, när de började 
betrakta våldet som mäns partnervåld och som brott, tyder således på att den 
kognitiva uppbrottsprocessen kan ha haft betydelse för deras beslut om polis-
anmälan. Först när kvinnorna började betrakta männens våld som mäns våld i 
nära relationer, framstod det som en polisiär angelägenhet som kvinnorna 
kunde få rättssystemet hjälp att ta sig ur. Denna tolkning stöds av Liang m.fl. 
(2005) som också menar att kvinnans definition av mannens våld kan ha be-
tydelse för valet att söka hjälp.   

I det här avsnittet har jag analyserat kvinnornas beslut om polisanmälan i 
relation till frigörelsen från våld. Beslutet om polisanmälan framstår som pre-
liminärt och föränderligt. Ett mönster i empirin är att polisanmälan framstod 
som ett rimligare alternativ om kvinnorna avslutat parrelationen, om männens 
våld fortsatte efter separationen, om de börjat frigöra sig från de emotionella 
banden till männen och om de börjat förstå våldet i termer av mäns våld i 
nära relation och brott. Det vill säga, polisanmälan framstod som ett allt rim-
ligare alternativ ju längre kvinnorna kommit i frigörelsen från våld, om män-
nen fortsatte utsätta dem för våld.   
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7.2 En beslutandeprocess 

Enstaka eller återkommande tankar 
Alla intervjudeltagare berättar att de någon gång tänkt tanken om polisanmä-
lan när de försökte ta sig ur männens våld. För de kvinnor som inte polisan-
mälde handlade det vanligtvis om en hastig tanke i stunden, som de senare av-
visade. Det kunde handla om att någon annan förde polisanmälan på tal eller 
att de själva tänkte att de kunde polisanmäla i samband med att de började 
tolka våldet i termer av brott. De kvinnor som polisanmälde berättar om mer 
återkommande tankar på polisanmälan. Det handlade vanligtvis om en längre 
tids överväganden under pågående våld efter separationen. Under denna tid 
förde de ett inre resonemang och övervägde olika handlingsalternativ för att 
hantera en våldsam situation, som med tiden framstod som alltmer ohållbar 
(jfr Agevall 2012). Inledningsvis avvaktade de med polisanmälan och hoppa-
des att männen skulle upphöra med våldet mot dem. Kvinnorna förmedlar att 
de betraktade polisanmälan som ett stort steg som kunde få omfattande kon-
sekvenser för deras eget eller för andras liv.  

I likhet med vad som framkommit i Agevalls (2012) och Grøvdals (2011) 
studier polisanmälde kvinnorna som regel inte det första våldstillfället, utan 
utstod mycket våld innan de väl polisanmälde. För varje brott som polisan-
mäldes fanns åtskilligt våld som inte polisanmälts. Ett undantag är Daniela 
som, vid sin första polisanmälan, polisanmälde efter separationen när mannen 
slog henne för första gången. Inledningsvis försökte kvinnorna få männen att 
upphöra med våldet på andra sätt än genom polisanmälan, vilket också var 
fallet i Grøvdals (2011) studie. De använde sig av taktiker som fick mindre 
omfattande konsekvenser för de inblandade, än vad en polisanmälan hade 
fått. Det handlade till stor del om att försöka förhindra männen från att ha 
direktkontakt med dem. Exempelvis genom att inte lämna hemmet, att gömma 
sig hos bekanta, att ignorera mannens kontaktförsök, att kommunicera med 
mannen genom vänner och anhöriga, att be någon annan tala mannen tillrätta 
eller att ha någon med sig när de lämnade hemmet.  

De här försöken att komma ur våldet fungerade dock inte, utan männen 
fortsatte utsätta kvinnorna för våld. Kvinnorna beskriver en växande vanmakt 
och ett desperat behov av hjälp (jfr Davies et al. 2007). Polisanmälan kom 
alltmer att framstå som den sista och enda utvägen för att komma ur våld. En 
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del av dem talar om en slags insikt om att de måste polisanmäla. Denna av-
vaktan med polisanmälan, försöken att hantera våldet på egen hand eller med 
informellt stöd samt insikten om polisanmälan som den enda utvägen illustre-
ras nedan med ett citat ur Ronjas berättelse. Som tidigare beskrivits utsatte 
mannen henne för upprepade trakasserier, hot och förföljelser efter separat-
ionen, innan hon polisanmälde. I citatet reflekterar Ronja över hur det kom 
sig att hon polisanmälde vid just den tidpunkten.  

Ronja  Det var nog för att det hade hänt så mycket under de här åren. 

Otroligt, otroligt mycket bara under de här åren. Och att jag till 

slut insåg, som jag sa nyss, att jag kommer aldrig att kunna få gå 

ens en promenad, jag kommer aldrig att kunna gå ut och handla, 

eller gå på bio, eller vad som helst. Eller ens kunna få vara ifred i 

min egen bostad, utan att han ska göra någonting. Utan att dra in 

polisen. Jag kommer aldrig att få vara ifred.  

Mari Det var en insikt?  

Ronja Ja. Jag hade provat så många gånger att få vara ifred. Att vara 

pedagogisk, att vara bestämd, att hålla min linje, men, det gick 

aldrig. Vi hade försökt, jag hade pratat med en präst, jag hade 

pratat med brottsofferjouren. Jag hade bett kompisar, hans kom-

pisar, mina kompisar, men det hjälpte ingenting. Så till slut så in-

såg jag nog att jag måste någon gång. 

Ronja polisanmälde mannens våld och ansökte om kontaktförbud. De här re-
sultaten – avvaktan med polisanmälan, inledande försök att hantera våldet 
själv eller med informellt stöd samt en insikt om polisanmälan som en sista ut-
väg – överensstämmer väl med vad som framkommit i andra studier. Agevall 
(2012) och Grøvdal (2011) har beskrivit polisanmälan som en sista utväg när 
andra alternativ uttömts. I likhet med resultaten från denna studie beskriver 
Liang m.fl. (2005) en hjälpsökandeprocess för våldsutsatta kvinnor, inom vil-
ken kvinnor inledningsvis försöker hantera våldet på egen hand, för att däref-
ter söka informellt stöd hos familj och vänner, innan de söker formellt stöd 
från exempelvis det straffrättsliga systemet.  
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Sammanvägning 
Det framstår som att kvinnorna ställde sig olika frågor om polisanmälans 
konsekvenser när de övervägde polisanmälan. En första fråga handlade om det 
straffrättsliga systemet kunde bidra till frigörelsen från våld. Exempelvis ge-
nom att tillhandahålla skydd eller rättslig upprättelse. När Selma, 32 år vid 
intervjun, övervägde polisanmälan hade expojkvännen upphört med våldet 
mot henne. Hon berättar att det hon hade behov av vid den tidpunkten var att 
bearbeta våldserfarenheterna för att ta sig vidare i livet. Hon såg inte att en 
polisanmälan hade kunnat vara till hjälp med det.   

Jag kommer inte att få ut någonting av det, kände jag. Det skadar mer för 

mig. Det jag behövde då det var att bearbeta mitt, att bara ta mig ur det. 

(Selma) 

Selma övervägde alltså polisanmälan som medel för att uppnå målet att 
komma ur våld, och tycks ha funnit att medlet skulle motverka målet.  

En andra fråga handlade om vad en polisanmälan kunde leda till utöver 
själva utfallet av rättsprocessen. Det framstår som att kvinnorna gjorde en be-
dömning av förväntade bieffekter eller konsekvenser i övrigt av en polisanmä-
lan. Det handlade exempelvis om förväntningar om hur rättsprocessen skulle 
upplevas eller hur andra skulle förhålla sig till en polisanmälan. Skulle mannen 
acceptera polisanmälan, vilja hämnas eller försöka förmå kvinnan att avbryta 
sin medverkan? Hur skulle omgivningen betrakta kvinnan om de fick veta att 
hon utsatts för våld? För Rebecka, 34 år vid intervjun, handlade det främst 
om hur omgivningen skulle betrakta henne om våldet blev känt och vilka kon-
sekvenser det i sin tur skulle få för hennes liv. Hon berättar att hon förväntade 
sig att omgivningens förtroende för henne skulle påverkas negativt om det blev 
känt att hon utsatts för våld, i samband med en polisanmälan. Vilket hon i sin 
tur förväntade sig skulle medföra att hon förlorade sitt arbete och sina vänner.  

Rebecka Samtidigt som att jag visste att om jag skulle anmäla det här, eller 

om det skulle bli någonting utav det, så skulle allting komma ut, 

och då skulle jag behöva ändra hela mitt liv, nästan, kände jag. 

Då skulle allting vara förstört.  

Mari Vad skulle vara förstört då? 
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Rebecka Alltså, hur folk skulle se på mig. Hur skulle jag kunna jobba med 

friskvård om människor fick reda på att jag… eller jobba med 

människor överhuvudtaget, om andra omkring skulle veta att jag 

hade varit i ett sådant förhållande? Hur skulle någon kunna 

känna någon tilltro till mig om jag varit i en relation där jag har 

tillåtit någon att göra det den har gjort?  

Som synes ovan så vägde Selma och Rebecka samman båda frågorna, så som 
en del andra kvinnor också gjorde. Det vill säga, om rättssystemet kunde bidra 
till deras frigörelse från våld, och om de var värt de (negativa) konsekvenser 
en polisanmälan i övrigt kunde föra med sig. Vissa kvinnor bedömde att möj-
ligheterna var goda att de skulle erhålla rättssystemets skydd eller att männen 
skulle dömas, och att denna möjlighet övervägde förväntade negativa konse-
kvenser, exempelvis i form av att våldet blev känt. Andra kvinnor bedömde att 
möjligheten att de skulle få kontaktförbud eller att männen skulle dömas var 
begränsad, och att denna begränsade möjlighet inte övervägde de förväntade 
negativa konsekvenserna i form av exempelvis en påfrestande rättsprocess eller 
risken för repressalier. I Bellas berättelse förekommer vad som framstår som 
en sådan sammanvägning av de förväntade konsekvenserna av en polisanmä-
lan. Bella, 33 år vid intervjuerna, förmedlar att hon tänkte att möjligheten var 
begränsad att en polisanmälan skulle vara till hjälp för henne, och hänvisar till 
att hon inte kunde bevisa sambons våld mot henne. Vidare berättar hon att 
hon tänkte att en polisanmälan utgjorde en risk för henne och hennes närstå-
ende. Detta eftersom hon förväntade sig att sambons reaktion på hennes poli-
sanmälan skulle vara våldsam, samt att det straffrättsliga systemet inte skulle 
skydda henne om ärendet lades ned.   

Det hade gjort fler illa, kanske, mer stjälpt än hjälpt mig själv. Jag hade bli-

vit utsatt för hans reaktion och förmodligen hade ingenting hänt hos poli-

sen. (Bella) 

Beslutet om polisanmälan föregicks således av en sammanvägning. I denna 
vägde kvinnorna samman utsikterna för att det straffrättsliga systemet skulle 
vara till hjälp för dem i deras frigörelse från våld, med de förväntade bieffek-
terna av att denna hjälp tillkallades. Sammanvägningen kan även beskrivas 
som en konsekvensanalys i vilken olika handlingsalternativ och dess förmo-
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dade konsekvenser analyserades. Den sammanvägning som här beskrivits har 
likheter med den förhandling om säkerhet som Lewis m.fl. (2000) menar att 
våldsutsatta kvinnor är upptagna av. Båda inkluderar en bedömning av om 
kvinnan ska använda sig av det straffrättsliga systemet för att skydda sig från 
våld och vilka konsekvenser det kan få. Den här sammanvägningen har även 
likheter med det rationella val som beskrivits i andra studier där vinster med 
polisanmälan vägs mot kostnader (Akers & Kaukinen 2009; Johnson 2007; 
Novisky & Peralta 2015). Beslutet om polisanmälan framstår dock i den här 
avhandlingen som mer komplext än en sammanvägning av fördelar och nack-
delar med polisanmälan, vilket jag kommer att återkomma till i kapitlets av-
slutning.  

7.3 Andras betydelse 
I den här tredje delen av kapitlet analyseras andras betydelse för kvinnornas 
beslut om polisanmälan. Andra förefaller ha haft betydelse för kvinnornas be-
slut i två bemärkelser. För det första, genom att en del kvinnor tog hänsyn till 
vilka konsekvenser en polisanmälan kunde få för personer i deras omgivning. 
Exempelvis för mannen, barnen eller familjen. Vissa kvinnor berättar att de 
polisanmälde för att skydda barn eller en förälder från mannens våld. I likhet 
vad som beskrivits av Ekström (2015) förekom det att kvinnan polisanmälde 
när hon förstod att barnen påverkades av våldet. Andra kvinnor berättar att 
de inte ville polisanmäla med hänvisning till de negativa konsekvenser en poli-
sanmälan kunde få för mannen eller barnen. För det andra, genom att andra 
försökte påverka kvinnornas val om polisanmälan. I det här avsnittet vill jag 
fördjupa mig i denna senare bemärkelse av andras betydelse för beslutet om 
polisanmälan.  

Kvinnorna var inte ensamma i besluten om polisanmälan. En del av dem be-
rättar att andra försökte påverka dem att anmäla. Oftast var det väninnor el-
ler nära släktingar som förespråkade polisanmälan, men det kunde även 
handla om professionella hjälpare så som jourkvinnor eller sjukvårdspersonal. 
Det vanligaste var att familjemedlemmar eller väninnor sökte övertala kvin-
norna att polisanmäla. Daniela, 37 år vid intervjuerna, berättar att hennes 
mamma, en väninna och en kollega bedrev en gemensam ”kampanj” för poli-
sanmälan som hon tog intryck av.  

Hon [väninnan] tjatade hela tiden om att jag skulle polisanmäla, och min 

132



 
 

133 
 
 

mamma, och sedan hon på jobbet. De bedrev det som en kampanj. Det tog 

lång tid innan de fick igenom det. Det påverkade. Hade de inte gjort det så 

hade jag inte polisanmält, alls. (Daniela)  

Daniela tillskriver deras ”kampanj” en central betydelse för att hon polisan-
mälde. Hon talar om att hon inte hade polisanmält utan deras påverkan. Det 
förekom även att andra hade en ännu mer aktiv roll i att männens våld poli-
sanmäldes. En kvinna, Frida, berättar att hennes pappa beslutade att mannens 
våld skulle polisanmälas och skjutsade henne till polisen. Frida såg sig inte ha 
något annat alternativ än att göra så som hennes pappa sa. Andras betydelse 
för polisanmälan är tydligast framträdande när det var någon annan än kvin-
norna själva som kontaktade polisen eller såg till att en polisanmälan togs 
upp. Dessa personer, som var väninnor eller professionella hjälpare, försökte 
inledningsvis övertala kvinnorna att polisanmäla. När övertalningsförsöken 
inte lyckades kontaktade de själva polisen, alternativt tog upp en polisanmä-
lan. Kvinnorna i fråga berättade då om våldet för polisen, även om de inled-
ningsvis motsatt sig polisanmälan.  

Det förekom även att andra försökte påverka kvinnorna att avstå polisan-
mälan. Vissa män försökte påverka kvinnorna medelst hot om våld. En del 
vänner eller föräldrar till kvinnorna avrådde dem från att polisanmäla. Detta 
med motiveringar om att kvinnan i fråga stället skulle lämna våldet bakom sig 
och gå vidare med livet eller om att familjens anseende kunde påverkas nega-
tivt om mannens våld blev känt inför omgivningen. För Selma var det hennes 
pappa som avrådde henne från att polisanmäla. Hon lyssnade till sin pappa 
och bestämde sig för att inte polisanmäla mannens våld.  

Selma Jag sa nog till honom att jag hade tankar om man skulle göra det 

[polisanmäla], men att han då säger vad han tänker och tycker. 

Att ”utsätt dig inte för det också, utan var nu glad att du lyckats 

lämna honom istället, och gå vidare”.  

Mari Hur tänkte du om det? 

Selma Ja. Allt som pappa sa, det var sant för mig. Jag såg upp till pappa 

väldigt mycket, så jag lyssnade på det och bestämde mig.  
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I det här avsnittet har jag visat hur personer i kvinnornas omgivning försökte 
påverka deras beslut om polisanmälan. Av berättelserna framgår att dessa för-
sök förefaller ha varit tämligen framgångsrika. Kvinnorna lyssnade till och tog 
intryck av andras åsikter i deras beslut om polisanmälan, både när det gäller 
att anmäla och att avstå anmälan. Detta resultat har sitt stöd i tidigare studier 
som också uppmärksammat andras betydelse för kvinnors val att polisanmäla 
mäns våld i nära relationer (Ekström 2015; Liang et al. 2005).  

7.4 Avslutning 
I det här inledande resultatkapitlets tre delar har jag försökt åskådliggöra 
komplexiteten bakom de intervjuade kvinnornas beslut om polisanmälan. 
Även om jag har beskrivit att kvinnorna gör en sammanvägning av för- och 
nackdelar med en polisanmäla, så framstår detta beslut som mer mångfacette-
rat än en fråga om motiv bakom beslutet eller en fråga om vinster som vägs 
mot kostnader.  

I kapitlet har jag visat hur frigörelsen från våld kan beskrivas som en viktig 
aspekt för att förstå kvinnornas beslut om polisanmälan. Möjligheten för 
kvinnorna att polisanmäla förefaller ha ökat om de avslutat parrelationen; 
börjat frigöra sig från de emotionella band av kärlek, hopp, skuld, skam och 
rädsla som band dem till männen; börjat definiera våldet som mäns våld i nära 
relationer och som brott samt om männen fortsatte utsätta dem för våld efter 
separationen. Det vill säga, en egen polisanmälan gjordes inte som ett första 
steg i frigörelsen från våld.  

Jag har även visat hur andra kan förstås som betydelsefulla för beslutet om 
polisanmälan. Kvinnorna förefaller ha tagit intryck av personer i deras omgiv-
ning när de beslutade sig för att polisanmäla eller avstå polisanmälan. Hur 
stor betydelse andra har haft för kvinnornas beslut är dock en öppen fråga.  

I kapitlet har jag även beskrivit det som framstår som en beslutandeprocess 
om polisanmälan. Denna kännetecknas av enstaka eller återkommande tankar 
om polisanmälan. Tankarna kom i ett sammanhang där kvinnorna navigerade 
sig fram och försökte finna en utväg ur männens våld. Polisanmälan framstår 
som ett möjligt alternativ bland andra för att ta sig ur våld. Ett alternativ som 
kvinnorna avvaktade med till förmån för att försöka ta sig ur våldet på egen 
hand eller med hjälp av personer i deras informella nätverk. Och, ett alternativ 
som en del kvinnor med tiden kom att uppfatta som en nödvändighet – en 
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sista utväg, snarare än ett alternativ bland flera. Beslutandeprocessen känne-
tecknas även av frågor kvinnorna ställde sig om konsekvenserna av en polis-
anmälan: om en polisanmälan kunde bidra till frigörelsen från våld och om 
dess konsekvenser i övrigt. Det förekom även att dessa frågor vägdes samman 
till en – om det straffrättsliga systemet kunde bidra till att målet om att 
komma ur våld uppnåddes och om det i så fall var värt de konsekvenser i öv-
rigt som en polisanmälan kunde föra med sig.  

Relationen mellan beslutandeprocessen och frigörelsen från våld kan i det 
här sammanhanget beskrivas som att beslutandeprocessen om polisanmälan 
pågick när kvinnorna redan försökte ta sig ur våld. Polisanmälan förefaller ha 
blivit alltmer tänkbart i takt med att kvinnorna frigjorde sig från männens 
våld, samtidigt som männen stretade emot och försökte upprätthålla kontrol-
len över dem genom fortsatt våld.  

Ett beslut om att polisanmäla kan i ljuset av ovan beskrivas som ett materi-
ellt, emotionellt och kognitivt informerat taktiskt val att använda sig av det 
straffrättsliga systemet i frigörelsen från våld.  

I nästkommande två kapitel kommer jag att fördjupa mig i två av de förete-
elser som framstår som betydelsefulla för beslutet om polisanmälan. Dessa är 
hur kvinnorna såg på männens våld och vad de förväntade sig att en polisan-
mälan kunde föra med sig.  
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8. DET OANMÄLBARA VÅLDET 

I det föregående kapitlet beskrev jag kvinnornas beslut om polisanmälan som 
resultatet av en komplex beslutandeprocess. En del av denna process handlar 
om hur intervjudeltagarna såg på männens våld. I det kapitlet analyserades 
kvinnornas syn på våldet i relation den inre förståelseprocess Enander och 
Holmberg (2005; 2008) beskriver, som kvinnor genomgår när de förstår att de 
utsatts för mäns våld i nära relationer. Ett resultat är att polisanmälan fram-
stod som ett rimligare alternativ när intervjudeltagarna började definiera 
männens våld i termer av våld i nära relation och brott, efter separationen.  

I det här kapitlet fördjupar jag mig i en annan aspekt av hur intervjudelta-
garna såg på männens våld mot dem. Ett mönster i empirin är att kvinnorna 
talar om männens våld som någonting normalt när de berättar om hur det 
kom sig att de, vid vissa tidpunkter, inte såg våldet som våld eller som en poli-
siär angelägenhet. I kapitlet fördjupar jag mig i hur denna företeelse kan för-
stås – hur erfarenheter av ett våld som officiellt fördöms i samhället, kan tas 
för någonting mer eller mindre normalt. Detta genom att jag analyserar de an-
taganden om olika företeelser som går att urskilja i kvinnornas berättelser. I 
kapitlet undersöks vilken betydelse dessa kan ha haft för att männens våld be-
traktades, av kvinnorna själva och av andra, som någonting annat än våld i 
nära relation och en polisiär angelägenhet.  

I intervjudeltagarnas berättelser om hur det kom sig att de inte polisan-
mälde, relaterar de deras egna våldserfarenheter till vad jag tolkar som, av 
diskurser tillhandahållna, antaganden om heterosexuell tvåsamhet, heterosex-
uell samvaro, mäns våld mot kvinnor i nära relationer och våldtäkt. När dessa 
relateras till varandra framträder två begreppspar, sex/våldtäkt och tvåsam-
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het/mäns våld mot kvinnor i nära relation, som i samhället betraktas som 
varandras motsatser (jfr Agevall 2012; Jeffner 1998). Nedan analyseras dessa 
begreppspar var för sig. 

Ett teoretiskt begrepp som används som redskap i denna analys är förhand-
lingsutrymme. I analysen har jag inspirerats av Jeffner (1998) som använder 
begreppet förhandlingsutrymme för att beskriva ett utrymme mellan ungdo-
mars förståelse av sex och våldtäkt, inom vilket en förhandling pågår om 
huruvida en händelse är att betrakta som sex eller våldtäkt. Jeffner beskriver 
olika omständigheter som möjliggör denna omförhandling av något som på ett 
principiellt plan förstås som våldtäkt. Dessa är sättet att säga nej, ”kärlekens” 
betydelse, alkoholpåverkan, föreställningar om ”horan”, ”avvikande” killar 
och konsekvenser för tjejen.  

8.1 Sex, inte våldtäkt11 
En del intervjudeltagare berättar om svårigheter med hur de skulle förstå det 
sexuella våld männen utsatte dem för. Enligt dem var männen ofta delaktiga i 
tolkningsarbetet och förmedlade tolkningar om att det sexuella våldet i själva 
verket utgjorde sex, och därmed ömsesidiga och godtagbara handlingar.  

Intervjudeltagarna beskriver hur deras partners utsatte dem för olika sexu-
ella handlingar mot deras uttryckta vilja. Det handlade exempelvis om att 
männen på olika sätt tvingade till sig samlag. Antingen genom fysiskt våld el-
ler genom att söka övertala kvinnorna tills de gav upp och inte längre orkade 
hävda sina gränser. Det handlade även om att männen under sexuellt um-
gänge, som inledningsvis var ömsesidigt, slog, höll fast, penetrerade hårdhänt 
eller på annat sätt förnedrade kvinnorna mot deras vilja. För en intervjudelta-
gare handlade det även om att sambon utförde sexuella handlingar hon tidi-
gare avböjt, när hon var för berusad för att göra motstånd. För en annan in-
tervjudeltagare handlade det också om att mannen vid ett tillfälle sålde hennes 
kropp till en annan man. Männen utsatte således kvinnorna för sexuellt våld 
som ofta utgjorde brottsliga handlingar. Trots det, framgår att det var möjligt 
att omförhandla det sexuella våldet till sex, och därmed till mer eller mindre 
godtagbara handlingar.  
                                                   
 
11 Rubrikerna i kapitlet hänvisar till kvinnornas beskrivningar av hur männens våld mot dem betrak-
tades.  
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Kvinnornas viljeuttryck är närvarande i deras berättelser om männens sexu-
ella våld mot dem. De berättar att de på olika sätt förmedlat att de inte ville. 
Exempelvis genom att säga nej, gråta, dra sig undan eller skjuta bort männen. 
Av berättelserna framgår att deras viljeyttring tillskrivs betydelse för hur den 
aktuella företeelsen skulle betraktas. Ett nej antas markera gränsen mellan sex 
och sexuellt våld. Den här synen på gränsen mellan sex och sexuellt våld över-
ensstämmer med hur ungdomarna i Jeffners (1998) studie definierade våldtäkt 
på ett principiellt plan – som allt som sker efter det att tjejen sagt nej. I sin av-
handling om straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp visar Andersson 
(2004) hur en betoning av brottsoffrets viljeyttring medför att dennes kropp 
konstrueras som öppen och gränslös, samt dennes sexualitet som passiv och 
tillgänglig. Detta lägger enligt Andersson (2004) ett ansvar på den våldsutsatta 
att uttrycka sin (o)vilja och att agera för att förhindra sexuella övergrepp. Att 
kvinnorna fann det påkallat att berätta för mig att de förmedlat till männen 
att de inte ville, kan tolkas som att de förhöll sig till antaganden om (kvinnors) 
kroppar och sexualitet som tillgängliga fram till dess att de protesterade. Det 
inkluderar att de förhöll sig till att de skulle ha ett ansvar att uttrycka sin 
(o)vilja för att förhindra sexuellt våld. De sa nej. Därmed tog de ett ansvar för 
att förhindra att männen utsatte dem för sexuellt våld, och därmed var inte 
deras kroppar och sexualitet tillgängliga för männen, utan händelsen ifråga 
var att betrakta som sexuellt våld.  

Samtidigt framgår att ett nej inte alltid ansågs räcka till som gränsmarkering 
mellan vad som betraktades som sex och som sexuellt våld. I berättelserna om 
männens sexuella våld gör intervjudeltagarna en typ av markeringar som 
uppmärksammar att det var möjligt att tolka våldet som sex, och därmed som 
frivilliga och ömsesidiga handlingar, även om de sagt eller visat att de inte 
ville. Dessa markeringar kallas här normalitetsmarkeringar då de markerar att 
handlingarna kunde uppfattas som inom ramen för det som betraktas som det 
”normala” och legitima i samhället – som sex – till skillnad från det som be-
traktas som det ”extrema” och det illegitima – som sexuellt våld, inklusive 
våldtäkt.  

Parrelationen 
En första normalitetsmarkering i berättelserna är en hänvisning till parrelat-
ionen. Det handlar om att kvinnor och män som ingår en parrelation förvän-
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tas (vilja) ha sex med varandra. Med det följer en förväntan om sexuell till-
gänglighet inom ramen för parrelationen. I en del kvinnors berättelser tar sig 
detta uttryck i att de gör en åtskillnad mellan männens sexuella våld mot dem 
före, respektive efter separationen. Det sexuella våldet efter separationen defi-
nierar de som våldtäkt, medan det sexuella våldet före separationen framstår 
som mer svårdefinierat. Nedan beskrivs hur normalitetsmarkeringen om par-
relationen tar sig uttryck i Magdalenas berättelse. När Magdalena, 37 år vid 
intervjun, berättar om mannens sexuella våld mot henne före separationen be-
nämner hon det inte som sexuellt våld utan talar om att mannen inte kunde ta 
ett nej. När jag frågade henne om mannen någon gång var våldsam sexuellt 
svarade hon: 

Inte under vår relation. Alltså, det var ju inte så att man sa nej, det gick ju 

inte. Det är också envetet. Det går inte att säga nej till honom, därför att 

han ger sig inte. Han håller på tills man ger upp. (Magdalena) 

Efter att Magdalena avböjt en sexuell invit från mannen fortsatte han ta sexu-
ella initiativ till dess att hon gav upp sitt motstånd. Att Magdalena slutade 
säga nej var möjligt att tolka som ett medgivande till sex. Som att hon gav 
med sig eller ställde upp på sex. När Magdalena talar om mannens sexuella 
våld efter separationen som våldtäkt framhåller hon betydelsen av sin viljeytt-
ring för att företeelsen var en våldtäkt – hon sa nej och då borde han ha re-
spekterat det. 

Det klassar jag som våldtäkter, faktiskt. Därför att det inte är så att man har 

gått med på det, utan har man sagt nej så borde han backa i det läget. 

(Magdalena) 

Magdalena berättar således att mannen varken före eller efter separationen re-
spekterade hennes nej till sex. När hon förtydligar vad det är som gör att hon 
definierar det senare som våldtäkt, men inte det förstnämnda, så hänvisar hon 
till att de då hade separerat och flyttat isär.    

På något sätt borde han ha sett att vi hade separerat. Och han kom mer upp 

till mig, vi bodde ju inte ihop. Nej, jag tyckte det var mycket större 

övertramp. (Magdalena) 
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Magdalena förmedlar att innebörden av ett nej till sex som inte respekteras, är 
kopplat till parrelationens status. Om det sker efter separationen när parterna 
flyttat isär, utgör det en våldtäkt. Om det sker när parrelationen fortgår, utgör 
det sex. I likhet med Magdalena hänvisar Frida, 45 år vid intervjun, till parre-
lationens status när hon berättar att det var lättare att definiera mannens sex-
uella våld mot henne efter separationen som våldtäkt. Samtidigt uttrycker hon 
att våldtäkten efter separationen kunde ha betraktats som sex av det straff-
rättsliga systemet om hon polisanmält det. Detta med hänvisning till att hon 
och mannen tidigare haft en parrelation, och hon således tidigare velat ha, och 
hade haft, sex med honom.   

Det är ju svårt när man också har haft en relation med den personen, vad 

räknas som våldtäkt? (Frida) 

Enligt det här synsättet skulle Frida ha gett ett samtycke till sex när hon inled-
de parrelationen till mannen. Ett samtycke som inte återkallades av en avslu-
tad parrelation och separation eller ett uttryckt nej till sex.   

Intervjudeltagarna förmedlar således att männens sexuella våld mot dem 
kunde tolkas som sex efter att de visat att de inte ville, genom en hänvisning 
till att de hade eller hade haft en parrelation med männen. Jag menar att 
denna tolkning kan ha gjorts möjlig av en diskurs om heterosexuell tvåsamhet, 
som förmedlar könade antaganden om heterosexuell tvåsamhet. Könade på så 
sätt att de innehåller olika antaganden om kvinnor och män. I deras avhand-
lingar om ungdomars syn på sex respektive våldtäkt synliggör Berg (1999) och 
Jeffner (1998) en könsojämlikhet som den ”normala”, icke våldsamma, 
heterosexuella tvåsamheten rymmer. Berg (1999) och Jeffner (1998) menar att 
föreställningar om heterosexuell tvåsamhet bygger på antaganden om könen 
som olika, dikotoma och komplementära – kvinnan och mannen förväntas 
vara varandras motsatser och komplettera varandra. Inom den heterosexuella 
tvåsamheten, menar Berg (1999), förväntas kvinnor vara omsorgsmässigt och 
sexuellt tillgängliga för män, vilket inkluderar att vara snälla, bry sig om och 
ställa upp för sin partner (jfr Jónasdóttir 2003). Enligt Berg (1999) konstrue-
ras heterosexuell samvaro kring en sexualisering av denna förväntade olikhet. 
Män förväntas ta initiativ och vara pådrivande till sex, och kvinnor invänta 
och respondera. 
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Dessa antaganden om heterosexuell tvåsamhet kan beskrivas som, av dis-
kurser tillhandahållna, tolkningsramar som kan ha bidragit till att männens 
sexuella våld tolkades som sex, och inte våldtäkt (jfr Berg 1999). Intervjudel-
tagarna förmedlar antaganden om att de som kvinnor förväntas vara sexuellt 
tillgängliga för män inom ramen för parrelationen (och efteråt sett till Fridas 
berättelse), och tillgodose mäns sexuella behov genom att ”ställa upp” på sex. 
Att som kvinna ”ge efter” för övertalning och press om sex kan då tolkas som 
ett sätt att tillmötesgå, ta hand om och att ställa upp för sin partner. Det blir 
ett feminint kodat sätt att göra heterosexuell tvåsamhet. När kvinnornas erfa-
renheter av sexuellt våld tolkas utifrån antaganden om heterosexuell tvåsam-
het kan mannens ”övertalning” av kvinnan till att ”ge med sig” och ”ställa 
upp” på sex uppfattas som legitim. Då kan tystnaden som följer efter att kvin-
nan gett upp sitt motstånd och slutat säga nej (frånvaron av nej), tolkas som 
ett medgivande till sex (jfr Berg 1999; Jeffner 1998), och det efterföljande sex-
uella våldet tolkas som sex och därmed som legitimt.  

Normalitetsmarkeringen som hänvisar till parrelationen visar även att inter-
vjudeltagarna såg sig ha större rätt att hävda den kroppsliga integriteten och 
att få sina nej respekterade efter separationen. Då förelåg inte längre parrelat-
ionen som en omständighet, för att använda Jeffners (1998) begrepp, som 
kunde möjliggöra en omförhandling av sexuellt våld till sex. Dock verkar det 
ha varit möjligt att även tolka en våldtäkt efter separationen som sex, med 
hänvisning till att kvinnan och mannen tidigare haft en parrelation, och kvin-
nan således tidigare varit ”sexuellt tillgänglig” för mannen och samtyckt till 
sex.  

Den här normalitetsmarkeringen synliggör således ett utrymme för omför-
handling av sexuellt våld till sex: det som inträffade efter ett nej var möjligt att 
tolkas som sex och inte som sexuellt våld, om det inträffade inom ramen för 
en parrelation eller efteråt. Denna företeelse har sin motsvarighet i den om-
ständighet Jeffner (1998) benämner som kärlekens betydelse för hur det som 
förstås som våldtäkt på ett principiellt plan kan tolkas som sex på ett konkret 
plan.   

Sexuellt experimenterande 
En andra normalitetsmarkering i berättelsen om det sexuella våldet är en hän-
visning till sexuellt experimenterande. Det handlar om förväntningar om att 
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man ska prova sig fram sexuellt. Frida är den intervjudeltagare som talar om 
detta. Hon för resonemang om att det i samhället finns ökande förväntningar 
om att ”man” ska prova sig fram och experimentera sexuellt, och inte bara ha 
sex i missionärsställningen. Annars riskerar man att upplevas som tråkig, som 
”en gammal sipp”. Fridas sambo anspelade på sådana förväntningar när han 
försökte manipulera och pressa henne till att medverka i den sexuella praktik 
han ville utöva. Det kunde handla om analsex, gruppsex, fisting12 eller sex 
med sexleksaker. Han menade att hon blivit ”tråkig” av att ha levt ett vanligt 
familjeliv innan hon träffade honom och att hon var utbytbar: om inte hon 
ville, så kunde han alltid hitta någon annan kvinna som ville. Han tog med 
henne på stripp- och sex-klubbar för att hennes ”fördomar” skulle överbryg-
gas och för att hon skulle ”lära sig” hur hon skulle bete sig. Det här talet om 
att missionärsställningen och vanligt familjeliv skulle innebära tråkigt sex till 
skillnad från exempelvis fisting, för tankarna till BDSM och begreppet va-
nilj.13 Det sexuella våld Frida berättar att sambon utsatte henne för ska dock 
inte förväxlas med BDSM-utövande, då det inte fanns någon gemensam över-
enskommelse om en sådan praktik. Enligt Carlström (2016), som i sin avhand-
ling undersöker hur BDSM-utövare ger mening åt sina erfarenheter, antas den 
avgörande skillnaden mellan BDSM och våld vara att BDSM sker med sam-
tycke, till skillnad från våld som sker utan samtycke. Frida berättar att hon 
upplever att de här förväntningarna i samhället om att pröva sig fram sexuellt 
medfört att gränserna för sex suddats ut på ett sätt som kan göra det svårt att 
avgöra vad som är sex och vad som är våldtäkt.  

Jag upplever att, som jag ser det, så känns det som att samhällets gränser för 

sexualitet har också ändra sig rätt mycket. Att det är mycket mer fritt att 

prova sig fram. Utifrån det, vad är då våldtäkt? Eftersom jag hade levt med 

[mannen] och sett rätt så många porrfilmer och sett många olika samman-

hang som ändå är rätt gränsöverskridande då. Vad är då, i hans ögon och i 

samhällets ögon, egentligen våldtäkt då? (Frida) 

                                                   
 
12 Fisting är ett begrepp som innebär att penetreras helt eller delvis av hand/knytnäve (Carlström 
2016). 
13 BDSM står för Bondage och Disciplin, Dominans och Underkastelse och Sadism och Masochism. 
Bland BDSM-utövare är ”vanilj” förknippat med sexuella aktiviteter som inte innehåller BDSM (Carl-
ström 2016).  
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Frida förmedlar att sambons sexuella våld mot henne kunde ha uppfattats som 
uttryck för ett sexuellt experimenterande av omgivningen, inklusive rättssy-
stemet om hon polisanmält. Hon såg en risk att hennes berättelse om sexuellt 
våld kunde ifrågasättas med hänvisning till att hon tidigare experimenterat 
sexuellt tillsammans med mannen och befunnit sig i sexuellt gränsöverskri-
dande sammanhang.  

Hon har ju tolererat så mycket ändå, så varför vill hon ha något straff för 

det här nu då? (Frida) 

Så som jag tolkar Fridas utsagor menar hon att gränsen mellan sex och våld-
täkt förskjutits på ett sådant sätt att alltfler företeelser kommit att inkluderas i 
det som betraktas som sex, och allt färre i det som betraktas som våldtäkt. I 
hennes berättelse finns ett underförstått resonemang om att de som tidigare 
experimenterat sexuellt, också är sexuellt tillgängliga fortsättningsvis. Detta 
resonemang menar jag bör förstås i relation till en diskurs om heterosexuell 
samvaro som bidrar till att positionera vissa kvinnor som mer eller mindre 
sexuellt tillgängliga.  

I sin avhandling om unga kvinnors syn på heterosexuell samvaro uppmärk-
sammar Berg (1999) hur 15-åriga tjejer försöker framstå, eller passera, som 
”lagom” sexuellt aktiva. De balanserar mellan att å ena sidan inte betraktas 
som för sexuellt tillgängliga (som horor) och å andra sidan inte betraktas som 
för sexuellt otillgängliga (som torrisar). Att bli betraktad som sexuellt otill-
gänglig medför en risk, menar Berg (1999), för att killar ska tappa intresset för 
tjejen. Så som jag tolkar Fridas berättelse uppmärksammar hon något som kan 
beskrivas som en samhällelig normalisering av gränsöverskridande sexuella 
praktiker, som hon förhöll sig till när det gäller den sexuella samvaron med 
sambon. Att en liknande normalisering skett, bekräftas av Carlström (2016) 
som belyser den mainstreamprocess som BDSM genomgår. Denna normali-
sering kan tänkas förändra innebörden av vad det innebär att framstå som la-
gom sexuellt aktiv, i Bergs (1999) bemärkelse. Det vill säga, få till konsekvens 
att lagom sexuellt aktiv inkluderar ett visst mått av sexuellt experimenterande. 
Nekar kvinnan, kan hon uppfattas som tråkig och utbytbar. Detta var något 
Frida försökte undgå att uppfattas som, och något som Fridas sambo anspe-
lade på när han försökte pressa henne till sexuell praktik som hon inte ville 
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delta i. Den typ av normalisering som Frida beskriver, kan tänkas föra med sig 
ökade förväntningar på kvinnor om sexuell tillgänglighet.  

Utifrån Fridas berättelse förefaller det dock finnas risker med förväntningar 
om en ökad sexuell tillgänglighet för kvinnor. Detta framkommer av hennes 
resonemang om att hon riskerade att bli ifrågasatt om hon polisanmält man-
nens sexuella våld mot henne med hänvisning till att hon tidigare experimente-
rat sexuellt med mannen. Detta menar jag kan kopplas till antaganden om 
kvinnor som betraktas som för sexuellt tillgängliga, det vill säga antaganden 
om ”horan”. Jeffner (1998) beskriver hur föreställningar om horan utgör en 
omständighet som kan användas för att omförhandla förståelsen av våldtäkt 
till sex, med hänvisning till att tjejer som betraktas som horor inte säger nej till 
sex. Den gör således att ett nej till sex inte behöver betyda nej (Jeffner 1998). 
Även MacKinnon (1989) uppmärksammar att kvinnor som betraktas som ho-
ror ständigt förväntas samtycka till sex, vilket får till konsekvens att ingenting 
män utsätter dem för betraktas som våldtäkt. Applicerat på Fridas resone-
mang riskerade hon, med anledning av sitt tidigare sexuella experimenterande 
med mannen, att uppfattas som för sexuellt tillgänglig. Och som en sådan 
kvinna skulle hon betraktas som ständigt sexuellt tillgänglig. Hennes nej i den 
aktuella situationen riskerade att betraktas som underordnat det ständiga sam-
tycke hennes tidigare sexuella praktik kunde uppfattas som. Hon skulle inte 
kunna våldtas (jfr MacKinnon 1989).  

Hårdhänt sex 
En tredje normalitetsmarkering i berättelserna om det sexuella våldet är en 
hänvisning till hårdhänt sex. Den handlar om att det finns dem som gillar 
hårda tag vid sex. Denna normalitetsmarkering kan betraktas som en del av 
den normalisering av gränsöverskridande sexuella praktiker som beskrivits 
ovan. 

Vissa intervjudeltagare berättar att deras partners ibland utsatte dem för fy-
siskt våld mot deras vilja när de hade sex. Samtidigt som de berättar att våldet 
skedde mot deras vilja, så markerar de att det finns sådana som gillar hård-
hänt sex, utan att utöva våld i andra sammanhang. Lova berättar exempelvis 
att hennes sambo, när de hade sex, kunde slå henne hårt så att hon blev öm 
efteråt eller penetrera henne hårdhänt så att hon fick blödningar i underlivet. I 
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nästa mening markerar hon att det finns folk som gör sådant utan att vara 
våldsamma i övrigt.  

Det var mest att han var väldigt hårdhänt, väldigt våldsam. Det hände att 

jag blödde efteråt. Och sedan också att han kunde slå mig när vi hade sex, 

att han tände på det. Men det är också… Det behöver ju inte vara… Det 

finns ju folk som gör det och inte är våldsamma i övrigt. (Lova) 

Med hänvisningen till att det finns de som gillar hårdhänt sex utan att vara 
våldsamma i övrigt, markerar Lova att det finns ett utrymme att tolka sam-
bons sexuella våld mot henne som en del av en legitim sexuell praktik. Lova 
berättar vidare att hon inte såg sig som utsatt för sexuellt våld.    

Nej, inte alls. Nej, det gjorde jag nog inte, för att jag tänkte att jag gav mitt 

samtycke till sexet. Även om jag inte gav samtycke till våldet så var det så 

svårt att separera det till slut, våldet från sexet, för att det var ju mer ett in-

slag som han la till. (Lova) 

Lova förmedlar att det var svårt för henne att se sig som utsatt för sexuellt 
våld eftersom hon såg pojkvännens våld som ett inslag han la till inom ramen 
för sex hon samtyckt till. Lovas nej till slag och hårdhänt penetrering framstår 
som underordnat hennes inledande samtycke till sex. Att det sexuella våldet 
kunde tolkas som hårdhänt sex, kan även förstås i relation till den omständig-
het Jeffner (1998) benämner som sättet att säga nej. Den innebär att tjejers nej 
ska vara tydligt, konsekvent och uttalas i god tid, för att händelsen som inträf-
far därefter ska uppfattas som en våldtäkt, och inte som sex (Jeffner 1998). I 
ljuset av detta kunde Lovas nej uppfattas som inkonsekvent – hon sa först ja 
och sedan nej. Enligt det här resonemanget skulle ett inledande samtycke till 
sex, också innebära ett samtycke till alla handlingar som kommer därefter 
inom en och samma sexakt.  

Även Liv gör en markering om hårdhänt sex. Hennes pojkvän utsatte henne 
för sexuellt våld genom att tvinga till sig sexuellt umgänge efter att hon på 
olika sätt uttryckt att hon inte ville. Hon berättar att hon tänkte att pojkvän-
nen hade kunnat bortförklara hennes berättelse om sexuellt våld om hon poli-
sanmält, genom att hävda att de gillade hårda tag när det hade sex.  

Liv Jag visste, och jag vet, att man inte får slå varandra. Det står även 
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i vår brottsbalk att man inte får slå, men resten kändes som 

lullull. Jag tänkte att han kan ju säga att jag visst faktiskt ville 

det. Det är lite så vi har sex, att den ena stretar emot och den 

andra… liksom så. Men, ett slag går inte att bortförklara. Det 

spelar ingen roll hur mycket man säger att den ena har provoce-

rat den andra, så är ett slag aldrig okej. Så. (…) 

Mari Men är det att du tänker att toleransen för våld och tvång är 

högre när det gäller sex än andra situationer? 

Liv O ja, absolut. Sex hör till vardagen, men det gör inte misshandel. 

Så kan man väl ändå lite hårdra det. Sex kan man ha på olika 

sätt, men man kan inte misshandla på olika sätt utan att det är 

fel.  

Liv för resonemang om att det finns ett utrymme att omförhandla fysiskt våld 
till någonting legitimt inom ramen för heterosexuell samvaro, som inte finns 
vid fysiskt våld utanför en sexuell situation. Ett utrymme hon menar att pojk-
vännen hade kunnat använda vid en polisanmälan, genom att hävda att de 
hade en ömsesidig överenskommelse om hårdhänt sex.  

Denna omförhandling kan förstås som möjliggjord av en diskurs om hetero-
sexuell samvaro som förmedlar antaganden om kvinnor och mäns sexualitet. 
Inom den heterosexuella samvaron, menar Berg (1999) och Jeffner (1998), 
sexualiseras kvinnor och mäns förväntade olikhet, och implicit även mäns 
överordning över kvinnor. Män förväntas ta initiativ och driva på, kvinnor 
förväntas avvakta. Jag menar att dessa antaganden om kvinnors och mäns 
sexualitet, och sexuella samvaro med varandra, bidrog till att möjliggöra att 
Livs nej, motsträvighet och försök att freda sig var möjligt att tolka som ett 
sätt att leka svårfångad, och pojkvännens tvång som att han tog initiativ och 
drev på. Det vill säga som en del av en gemensam överenskommelse om hårda 
tag, och som en del av en heterosexuell samvaro där kvinnor och män har 
olika ”roller”.   

Normalitetsmarkeringen som hänvisar till hårdhänt sex visar att det sexu-
ella våldet var möjligt att omförhandla till en legitim sexuell praktik och som 
en del av ett sexuellt experimenterande. Hänvisningen till hårdhänt sex kan, 
med Jeffners (1998) begreppsapparat, beskrivas som en ny omständighet som 
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gör att ett nej till sex inte behöver betyda nej. Ny, på det sättet att den inte 
omnämndes i Jeffners avhandling. Möjligtvis kan det vara så att det skett en 
normalisering av ”hårdhänt sex” efter det att Jeffner genomförde sin studie.  

Gemensamt för de här ovan beskrivna normalitetsmarkeringarna är att er-
farenheter av sexuellt våld relateras till antaganden om ”normal” och legitim 
heterosexuell tvåsamhet och heterosexuell samvaro. Det förekommer även att 
erfarenheter av sexuellt våld relaterades till antaganden om våldtäkt. 

Inte våldtäkt 
En fjärde normalitetsmarkering är en hänvisning till diskrepansen till våldtäkt. 
Den handlar om att företeelsen i fråga skiljer sig från antaganden om våldtäkt. 
Denna markering förekommer i Alvas berättelse. Alva, 31 år vid intervjun, 
våldtogs av sin exsambo när de firade en högtid tillsammans efter separation-
en. Den natten sov Alva, exsambon och deras gemensamma barn i samma 
säng. Alva berättar att hon inte såg sig kunna göra våldsamt motstånd eller 
skrika på hjälp under våldtäkten, eftersom hon inte ville att barnet som sov 
intill henne i sängen skulle vakna och uppleva det som pågick. När Alva berät-
tar om våldtäkten lyfter hon fram olika omständigheter som förelåg vid den.  

Jag kan inte säga att det gick våldsamt till. Jag kan inte säga att det var en 

sådan överfallsvåldtäkt, för det var det inte. Jag hade ju själv åkt till platsen. 

Jag hade förberett mig på att jag skulle sova där. Sedan var det ju inte… 

alltså. Förstår du vad jag menar? Jag kan inte skylla på honom. Men jag sa 

nej, och jag grät. Jag sa nej flera gånger. Ett nej är ett nej, och då ska man 

sluta. (Alva) 

Alva berättar att hon tydligt visade att hon inte ville ha sex. Hon sa nej och 
grät, och ett nej ska respekteras. Samtidigt markerar hon olika omständigheter 
som gör att hennes upplevelse av att ha blivit våldtagen hade kunnat sättas 
ifråga. Hon hade frivilligt åkt till platsen och sovit över, det hade inte gått 
våldsamt till och hon hade inte gjort högljutt motstånd. Alva för ett resone-
mang i vilket hon kan tillskrivas ansvar för det som hände och våldtäkten 
förmildras. Detta med hänvisning till att hon själv ”försatt sig” i situationen 
när hon sovit tillsammans med mannen och inte gjort våldsamt och högljutt 
motstånd. Genom det här resonemanget sker en ansvarsförskjutning av våld-
täkten från honom till henne, vilket tar sig uttryck i att hon inte ser sig kunna 
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ge honom skulden för våldtäkten. Omständigheterna för den faktiska våldtäk-
ten överensstämde inte med de antaganden om våldtäkt som Alva förhåller sig 
till – att våldtäkt handlar om överfall, går våldsamt till och att kvinnan gör 
kraftigt motstånd. Hydén (2012) frågar sig om inte våldtäkt inom parrelation-
er tolkas utifrån överfallsvåldtäkter som norm. I Alvas fall tycks det till viss 
del ha varit så.  

 
I den här första delen av kapitlet har jag analyserat intervjudeltagarnas tal om 
hur männens sexuella våld mot dem betraktades, och kunde ha betraktats av 
andra. Detta exempelvis i samband med en polisanmälan. Av deras berättelser 
framgår att det fanns olika tolkningsmöjligheter av deras erfarenheter av sexu-
ellt våld. Å ena sidan talar de om att ett nej är ett nej, som ska respekteras. 
Detta antyder att händelserna i fråga var att betrakta som någonting illegitimt, 
som sexuellt våld. Å andra sidan lyfter de fram olika omständigheter som till-
skrivs betydelse för hur händelserna kan uppfattas, nämligen parrelationen, 
sexuellt experimenterande, hårdhänt sex och våldtäkt. Dessa hänvisningar till 
omständigheterna markerar att det sexuella våldet i fråga, i själva verket var 
möjligt att tolkas som inom ramen för det som betraktas som legitimt och 
normalt sex i samhället.  

Detta menar jag kunde ske genom att kvinnorna, i likhet med ungdomarna i 
Jeffners (1998) studie, relaterade erfarenheter av sexuellt våld till det som be-
traktas som det ”normala” och tillåtna – det vill säga sex – och till det som 
betraktas som det ”extrema” och otillåtna – det vill säga våldtäkt. Kvinnorna 
förhöll sig till antaganden om sex, kärlek och våldtäkt, som här betraktas som 
förmedlade av diskurser om heterosexuell tvåsamhet, heterosexuell samvaro 
och våldtäkt. Dessa diskurser begränsade tolkningsmöjligheterna av männens 
våld, och bidrog till att det var möjligt att uppfattas som legitimt och mer eller 
mindre ”normalt” sex.  

Diskurser om heterosexuell tvåsamhet och heterosexuell samvaro möjlig-
gjorde tolkningar av ett nej till sex som inte respekterades, som sex om kvin-
nan hade (eller hade haft) en parrelation till mannen. Mannens påtryckningar 
och tvång var möjligt att tolkas som initiativtagande och utryck för hans 
starka sexualdrift, vilket kan beskrivas som ett maskulint kodat sätt att göra 
heterosexuell samvaro (Jeffner 1998). Kvinnans nej och efterföljande uppgi-
venhet, var möjligt att tolka som avvaktan, försök att verka svårfångad samt 
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som tillmötesgående och omtanke om mannen, vilket kan beskrivas som femi-
nint kodade sätt att göra heterosexuell samvaro (Jeffner 1998). 

En diskurs om heterosexuell samvaro möjliggjorde tolkningar av ett nej som 
inte respekterades, som sex om kvinnan tidigare hade experimenterat sexuellt 
eller haft hårdhänt sex tillsammans med mannen. När tolkningsramen var 
hårdhänt sex blev det möjligt att tolka mannens tvång, slag och hårdhänthet 
som en del av en överenskommelse om hårdhänt sex. Kvinnans nej till sex och 
försök att freda sig var möjligt att tolka som en del av samma överenskom-
melse. När tolkningsramen var sexuellt experimenterande blev det möjligt att 
tolka kvinnans nej till sex som utan innehåll. Detta eftersom en kvinna som 
uppfattas som för sexuellt aktiv, antas vilja ha sex när, hur och med vem som 
helst.  

En diskurs om våldtäkt möjliggjorde tolkningar av ett nej till sex som inte 
respekterades, som sex om kvinnan inte: blev överfallen, blev utsatt för grovt 
våld eller gjorde högljutt och kraftfullt motstånd (jfr Andersson 2004). Hän-
delsen i fråga, framstod då inte som en ”riktig” våldtäkt.  

Paradoxalt nog kan kvinnans motstånd komma att sakna betydelse för hur 
en våldtäkt tolkas. Kvinnan förutsätts göra motstånd vid våldtäkt, men 
samma motstånd kan tolkas som del av hårdhänt sex.  

De ovan beskrivna diskurserna tycks således ha förmedlat antaganden som 
synliggjorde likheter mellan männens våld och det som betraktas som legitimt 
och mer eller mindre ”normalt”, det vill säga sex, samt skillnader mellan 
männens våld och det som betraktas som illegitimt och ”extremt”, det vill 
säga våldtäkt. Därigenom blev det möjligt att tolka det sexuella våldet i termer 
av likheter med sex och skillnader med våldtäkt. Likheter och skillnader som 
kvinnorna markerade under intervjuerna med mig.  

Normalitetsmarkeringarna i kvinnornas berättelser synliggör ett, med Jeff-
ners (1998) begreppsapparat, utrymme för förhandling mellan vad som är att 
betrakta som sex och vad som är att betrakta som sexuellt våld. I berättelserna 
framstår ett nej som inte respekterades, som möjligt att omförhandla från sex-
uellt våld till sex om vissa omständigheter förelåg. Dessa är om kvinnan och 
mannen hade en parrelation, om händelsen kan beskrivas som sexuellt expe-
rimenterande eller som hårdhänt sex, eller om händelsen skiljde sig från stere-
otypa antaganden om våldtäkt. Dessa omständigheter framstår som mer eller 
mindre bestående samtycken till sex, som var överordnade kvinnornas nej i 
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den aktuella situationen. När någon av omständigheterna förelåg var det möj-
ligt att betrakta kvinnorna som sexuellt tillgängliga för männen, även om de 
förmedlade att de inte ville. 

Som avslutning vill jag resonera om vilka betydelser dessa omständigheter 
kan tänkas ha haft för kvinnornas och männens utrymme för handling när det 
gäller det sexuella våldet. Enligt Jeffner (1998) fyller de omständigheter, som 
skapar förhandlingsutrymmet mellan sex och våldtäkt, funktionen av att 
minska tjejers, och att utöka killars, handlingsutrymme. Handlingsutrymme 
betraktas här som kopplat till aktörskap. Det omfattar det utrymme inom vil-
ket det var möjligt för aktörerna att agera i relation till sexuellt våld. De ovan 
nämnda omständigheterna kan tänkas ha utökat männens utrymme att utöva 
sexuellt våld mot kvinnorna, utan att handlingarna tolkades som sexuellt våld 
och som brottsliga, och med liten risk för negativa konsekvenser. Och motsatt 
kan det tänkas ha minskat kvinnornas utrymme att få våldserfarenheter er-
kända som sexuellt våld och som brottsliga, och därmed ha minskat deras ut-
rymme att berättiga en separation eller en polisanmälan, på grundval av sexu-
ellt våld.   

8.2 Relations- eller separationsproblem, inte våld i nära relationer 

Relationsproblem 
Ett mönster i berättelserna är att kvinnorna före separationen såg männens 
våld mot dem som uttryck för problem i parrelationerna. I berättelserna an-
vänder de begrepp som är förknippade med parrelationer utan våld, såsom 
”svartsjuka”, eller begrepp som beskriver konflikter av olika slag, exempelvis 
”oenighet, ”diskussioner”, ”gräl”, ”häftiga gräl” eller ”bråk”. När kvinnorna 
förtydligar hur ”svartsjukan” eller ”konflikterna” kunde ta sig uttryck fram-
kommer det att männens våld döljer sig bakom dessa begrepp, som signalerar 
normalitet.  

Svartsjuka användes för att benämna olika kontrollerande tekniker som iso-
lering, förhör under flera timmar, grova nedsättande kommentarer och hot. 
Begreppet svartsjuka är vanligtvis förknippat med oro över om partnerns kär-
lek är tillräckligt stark och rädsla för att förlora partnern (Agevall 2012). När 
våld definieras som svartsjuka, blir våldet till ett uttryck för mannens starka 
kärlek till kvinnan, eller till ett uttryck för hans osäkerhet beträffande hennes 
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kärlek och hur väl parrelationen etablerats. Detta får till konsekvens att såväl 
den maktutövning mannens våld utgör, som dess konsekvenser i form av 
ojämlikhet mellan kvinnan och mannen, osynliggörs.  

Denna ”osäkerhet” i form av svartsjuka blev det upp till kvinnorna att han-
tera. Vissa kvinnor berättar om hur de ”fogade sig” eller ”ändrade sig” för att 
försöka minska mannens svartsjuka. Det vill säga, de tycks ha använt sig av 
den taktik för att hantera våldet som Lundgren (2004) benämner anpassning. 
Detta exempelvis genom att binda sig till mannen genom en förlovning, ställa 
in planer eller att kvinnan inte vågar möta någon annans blick, utan tittar ned 
i marken när hon lämnar hemmet.  

Konfliktrelaterade begrepp såsom ”oenighet”, ”diskussion”, ”gräl” och 
”bråk” användes för att benämna det som ofta inleddes med att mannen ut-
tryckte ett missnöje med hur kvinnan var, med något hon sagt eller gjort, eller 
med något hon borde ha sagt eller gjort. Därefter eskalerade våldet genom att 
mannen använde olika kontrollerande tekniker, såsom hot, nedsättande kom-
mentarer, knuffar, fasthållning, slag. Kvinnorna berättar om olika taktiker de 
använde för att hantera mannens våld, såsom att argumentera emot, be om 
förlåtelse eller försöka lugna situationen. I Sandras berättelse tar det här sättet 
att benämna våldet sig uttryck i att hon talade om pojkvännens verbala våld 
som del av ömsesidiga ”häftiga gräl”. Det förekom att Sandras vänner ifråga-
satte att pojkvännen var aggressiv och nedvärderande mot henne. Sandra, 29 
år vid intervjun, berättar att hon då brukade ursäkta pojkvännens beteende 
med att de, i likhet med andra par, hade utvecklat ett sätt att tala till varandra 
som baserades på hur de var som personer. De var båda ”dramatiska männi-
skor” och hade därför ”häftiga gräl”. 

Jag kommer ihåg att jag brukade säga att man utvecklar olika normaliteter i 

relationer. Jag tror det var ett litet försvarstal som jag hade när folk brukade 

ifrågasätta hur han pratade till mig. Då brukade jag säga att alla relationer 

har sin normalitet. Vi är två dramatiska människor. Vi har häftiga gräl. Jag 

försökte få det att låta som att man accepterar olika typer av språk i olika 

relationer. Man pratar till varandra på olika sätt. Där igen, det är svårt att 

se vad som är övergrepp och vad som inte är övergrepp. Eftersom jag nå-

gonstans då hade försökt förstå hans elakheter, genom att det var så vi pra-

tade till varandra vid vissa tillfällen när det var bråk eller oenighet om olika 

saker. Så därför blir det också otydligare på något sätt. Ja, just kommuni-
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kation och så. Jag vet inte om det är samhällsnormerna som bygger på där 

också. Att våld är i väldigt många kretsar någonting, alltså fysiskt våld, 

någonting oacceptabelt. (Sandra) 

Av citatet framgår att Sandra normaliserade pojkvännens våld inför sig själv 
och inför sin omgivning. Detta genom att hans aggressivitet och nedvärde-
rande kommentarer tolkades som uttryck för en intern kommunikationskultur 
de, i likhet med andra par, ömsesidigt utvecklat inom ramen för en parrelat-
ion. Av citatet framgår även att det var svårt för Sandra att benämna pojk-
vännens våld som våld och någonting oacceptabelt. Detta dels för att det var 
möjligt att tolka våldet i termer av en intern kommunikationskultur och som 
del av oenighet och bråk, och dels för att våld i samhället är förknippat med 
fysiskt våld.   

Begreppen ”oenighet”, ”diskussion”, ”gräl” och ”bråk” som kvinnorna an-
vänder när de talar om våldet är förknippade med antaganden om heterosexu-
ell tvåsamhet (Holmberg 1993; Magnusson 2006). Inom heterosexuell två-
samhet anses det vara ”normalt” att kvinnan och mannen emellanåt är oeniga, 
bråkar eller har andra problem som kan lösas gemensamt. Begreppen gräl och 
bråk uttrycker enligt Agevall (2012) två aktiva parter som båda kan antas 
vara delaktiga och ansvariga för det som hänt. När mäns partnervåld tolkas 
som gräl och bråk, framstår våldet som ett uttryck för ömsesidiga och jämlika 
konflikter, vilket får till konsekvens att den ojämlika maktrelationen mellan 
kvinnan och mannen döljs.  

Enligt Liang m.fl. (2005) får det sätt på vilket våld definieras betydelse för 
de lösningar på ”problemet” som förespråkas. Begreppet relationsproblem 
signalerar exempelvis andra lösningar än begrepp som mäns våld mot kvinnor 
i nära relationer eller brott. När våldet tolkades som ”relationsproblem” an-
togs det också kunna lösas som sådana, nämligen gemensamt med partnern, i 
det här fallet den våldsutövande mannen. Antingen skulle ”relationsproble-
men” hanteras intern inom ramen för parrelationen eller familjen, eller med 
hjälp av en extern specialist, exempelvis familjerådgivare eller präst. När ”re-
lationsproblem” hanteras utgör dialog, kompromiss, försoning, förlåtelse och 
att blicka framåt viktiga beståndsdelar. I citatet nedan talar Sofia om att för-
låta den man tycker om.   

Tycker du det minsta lilla om honom, den här människan, då förlåter man. 
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Vi kvinnor, vi förlåter så otroligt lätt. Vi är rätt så kärleksfulla varelser, de 

flesta kvinnor. Man förlåter. Så länge man tycker om någon förlåter man, så 

är det. (…) Den du älskar, den anmäler du inte. (Sofia) 

I citatet framstår förlåtelse som könad – det är kvinnor som förväntas vara 
kärleksfulla och hantera relationsproblem genom förlåtelse. När våldet tolka-
des som ”relationsproblem” ansågs det inte vara en polisiär angelägenhet. 
Tvärtom, en polisanmälan av ens partner framstår som svekfullt och oförenlig 
med det pågående parprojektet. Frida talar om polisanmälan som bakvänt och 
jättesvekfullt.   

Man polisanmäler ju inte någon man är tillsammans med. Det verkar ju rätt 

bakvänt på ett sätt. Det tycker jag ju… Jag tycker ju själv att det är jätte-

svekfullt. Nej, det ska nog mycket till att göra det i en relation. (Frida) 

När våldet tolkas som relationsproblem, som antas ha sin lösning internt och 
genom förlåtelse, framstår polisanmälan, det vill säga den lösning på mäns 
partnervåld som staten förespråkar, som svekfull. Och svek ses, enligt Agevall 
(2012), som illojalt inom ramen för en kärleksrelation, och därmed moraliskt 
förkastligt. Fridas beskrivning av en polisanmälan som ”bakvänt” kan förstås 
i ljuset av att kvinnor inom heterosexuell tvåsamhet förväntas ta ett omsorgs-
mässigt ansvar för parrelationen och för mannen (Berg 1999; Jónasdóttir 
2003). En kvinna som polisanmäler agerar bakvänt i förhållande till hur kvin-
nor förväntas hantera parrelationer. Hon tar inte ansvar för att ”lösa” pro-
blemen i relationen och hon förlåter inte. En polisanmälan framstår nästintill 
som ett etikettsbrott – och dessutom ett emotionellt svekfullt sådant – mot 
normer för hur relationsproblem ska hanteras. Det är någonting ”man” (som 
kvinna) bara inte gör mot den man älskar och har en parrelation med.   

Separationsproblem 
De flesta kvinnor jag intervjuade utsattes för våld av männen efter att de av-
slutat parrelationen. En del av dem berättar att våldet efter separationen tol-
kades som uttryck för männens sorg eller ilska över separationen. Detta an-
tingen av kvinnorna själva, av männen eller av personer i deras omgivning. 
Männen antogs känna sig svikna och sårade över att ha blivit lämnade. Deras 
våld, i form av exempelvis förföljelse, nedvärderande kommentarer, dödshot 
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och fysisk misshandel tolkades som utåtriktade reaktioner av sorg, desperat-
ion, ilska och en vilja att såra tillbaka.  

Av vissa berättelser framgår att det var möjligt att tillskriva kvinnorna ett 
ansvar för männens våld efter separationen, utifrån ett resonemang om att det 
var kvinnorna som avslutat parrelationen och ”splittrat” familjen. Beslutet att 
separera betraktades som ett svek mot mannen och det gemensamma par- och 
familjeprojektet. Ett svek som mannen ansågs vara berättigad att reagera på. 
Kvinnans separationsbeslut ansågs ha ”satt igång” männens våldsamma reakt-
ioner. I Saras berättelser tar sig detta uttryck i att hon såg sitt beslut att sepa-
rera som ett svek mot mannen som tog ifrån honom hans familj. Sara, 53 år 
vid intervjun, berättar att hon därför inledningsvis hade överseende med hans 
våld, som tolkades som till viss del berättigade reaktioner på hennes svek. 
Detta var en tolkning av situationen som mannen tycks ha varit högst delaktig 
i.    

När vi skiljdes för, det är snart 20 år sedan, så sa han, i och för sig då, att 

han tyckte att jag hade gjort honom så illa som ville skiljas, så han tyckte att 

han hade rätt att göra mig så illa som man kan göra någon. För jag hade 

gjort honom så illa som man någonsin kan göra en människa i och med att 

vilja skiljas. (…) För jag tyckte ju att jag hade varit elak mot honom som 

hade velat ha ut en skilsmässa. Det kändes så i mig med, att jag har varit så 

taskig och skiljt mig från honom, fastän vi hade tre barn ihop. (Sara) 

När våldet betraktades som mer eller mindre berättigade reaktioner som kvin-
norna själva bar ett ansvar för, framstod det inte som något som skulle lösas 
med hjälp av polisen. För att hårdra det – männens ”reaktioner” på kvinnor-
nas svek var inte något som ansågs berättiga en polisanmälan. Kvinnornas för-
sökte istället hantera våldet genom att avvakta, försöka tillmötesgå männen 
och ha överseende med deras ”reaktioner” på separationen. Dessa ”reaktion-
er” betraktades som tillfälliga: de förväntades upphöra när mannens känslor 
lagt sig. I Danielas berättelser tar sig detta uttryck i att hon ”skyddade” man-
nen, när hennes närstående uppmanade henne att polisanmäla. Av citatet ne-
dan framgår att hon såg mannens våld som övergående uttryck för hans panik 
och sorg över att hon lämnat honom.  

Jag skyddade ju honom. Jag tänkte att det var jag som hade gjort slut och 
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att han var ledsen för det och hade panik för det. Att det skulle gå över. Jag 

insåg inte att jag hade varit utsatt för någon misshandel under förhållandet, 

överhuvudtaget. (Daniela) 

Av Livs berättelser framgår att valet att inte polisanmäla även kunde utgöra 
ett sätt att skydda sig själv från att tillskrivas ansvar för mannens våld efter 
separationen. Liv, 30 år vid intervjun, berättar att hon tänkte att polisen, i lik-
het med hennes närstående, skulle ha överseende med expojkvännens intensiva 
kontroll och bevakning av henne och avfärda den som övergående reaktioner 
på att hon avslutat parrelationen.  

Men jag såg väl alldeles för mycket min del i det, tror jag. Jag såg alldeles 

för mycket att jag faktiskt hade varit i det förhållandet och att vi faktiskt var 

två om det. Att jag faktiskt hade gjort slut, och då får jag kanske ta det. Nå-

got sådant. För som sagt, det hade ju varit mycket lättare att se om det hade 

varit någon helt utomstående som hade gjort en sådan grej. Ingen hade kun-

nat peka på att jag hade en roll i det. Så det var väl kanske lite för att freda 

mig själv också. (Liv) 

I citatet gör Liv en jämförelse med om våldsutövaren varit en utomstående i 
stället för en före detta partner, och förmedlar att hon då inte skulle ha riske-
rat att tillskrivas ansvar för våldet. Enligt dessa resonemang blir den nära re-
lationen mellan kvinnan och mannen en förmildrande omständighet som för-
skjuter delar av ansvaret för våldet från våldsutövaren till den våldsutsatta. 
Våldsamma reaktioner framstår nästintill som någonting kvinnorna fick för-
vänta sig och ha överseende med för att de hade gjort slut med männen. När 
detta sker omförhandlas våld efter separationen till separationsproblem som 
både kvinnan och mannen bär ansvar för.   

Denna företeelse, att våld efter separationen kan tolkas som relationspro-
blem, kan förstås i relation till den diskurs om heterosexuell tvåsamhet som 
beskrevs i det föregående avsnittet. Som tidigare beskrivits förväntas kvinnor 
ta omsorgsmässigt ansvar för mannen och parrelationen och förlåta, och svek 
betraktas som någonting illojalt. Utifrån dessa antaganden kan kvinnornas be-
slut att separera betraktas som svekfullt. De har inte hanterat problemen så 
som förväntas av dem, utan ”övergett” mannen och relationen. Mannens våld 
blir då möjligt att tolka som reaktioner på svek och illojalitet, som uttryck för 
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svartsjuka då kvinnan inte längre älskar honom, och som desperata försök att 
få kvinnan att återvända. Som sådana framstår de som något kvinnor som 
”gjort slut” med en man får förvänta sig och ha överseende med tills hans 
känslor lagt sig. Antaganden om kön framstår som betydelsefulla för denna 
tolkning: utåtriktade reaktioner och aggressivitet kan i viss mening beskrivas 
som förknippade med maskulint kodade sätt att uttrycka känslor.     

Inte riktigt våld i nära relationer 
När intervjudeltagarna berättade om hur det kom sig att de vid vissa tidpunk-
ter inte polisanmälde männens våld, var det vanligt att de lyfte fram sådant de 
ansåg skiljde männens våld från den bild de hade av mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer. Liknande tendenser, att kvinnor framhåller skillnader mellan 
deras egna våldserfarenheter och etablerade antaganden om mäns partnervåld 
har även beskrivits av Agevall (2012), Berg (2015) och Hydén (1995). Skillna-
derna handlade om att det våld kvinnorna betraktade som en polisiär angelä-
genhet ständigt tycks ha varit någonting ”grövre” och ”allvarligare” än det 
våld männen utsatte dem för (jfr Balvig & Kyvsgaard 2006; Davies et al. 
2007; Lundgren et al. 2001). Denna skillnad markeras genom frånvaron av en 
viss typ av våld, eller en viss typ av skador. Det handlar om frånvaro av fysiskt 
våld, av slag och skador samt av mycket grovt våld och mycket allvarliga ska-
dor.   

Frånvaro av fysiskt våld 
Frånvaron av fysiskt våld markerades av en del intervjudeltagare som utsattes 
för ett upprepat och systematiskt kontrollerande och nedvärderande beteende. 
De berättar att de upplevde detta våld som mycket påfrestande, då det bland 
annat fick dem att ifrågasätta dem själva och deras egen känsla av värde. Vissa 
kvinnor benämner det som det värsta våldet. Samtidigt som intervjudeltagarna 
upplevde den här typen av våld som mycket påfrestande, så såg en del av dem 
det inte som grund för polisanmälan. När kvinnorna berättar om hur det kom 
sig, hänvisar de till att mäns våld mot kvinnor i nära relationer ofta förknip-
pas med fysiskt våld, såsom slag. I Bellas berättelse tar denna företeelse sig ut-
tryck i att hon hänvisar till att hon tidigt fått lära sig att slag är fel, men inte 
att det är fel att skada någon psykiskt. Detta tillskriver hon betydelse för att 
hon inte polisanmälde pojkvännens våld.    
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Det [fysiskt våld] är någonting som man hör talas om att det är inte okej. 

Man får lära sig det sedan man var liten. Att föräldrarna säger till en att 

man får inte slå på någon och någon får inte slå på dig. Det är någonting 

man bär med sig. (…) …men det är inte så ofta man lär sig om att man inte 

får bli illa, psykiskt illa tilltygad. Så att det är lättare att tänka polisanmälan 

när det är något fysiskt, eller att det är fel. Att så här får det inte gå till, för 

att det är inlärt. (Bella) 

Det framstår således som att en del intervjudeltagare förhöll sig till antagan-
den om mäns våld i nära relationer som omfattande fysiskt våld och slag, när 
de försökte definiera männens våld mot dem. När männens våld relaterades 
till dessa antaganden framstod frånvaron av fysiskt våld som en avgörande 
skillnad, som gjorde att männens våld var att betrakta som någonting annat 
än just våld. Våldet blev någonting svårdefinierbart. Denna företeelse finns 
närvarande i Livs berättelse. Liv, som var aktiv i en kvinnojour samtidigt som 
hon utsattes för våld av pojkvännen, berättar att hon såg paralleller mellan 
hans våld och det våld de stödsökande kvinnorna berättade om. Att de kvin-
norna blev slagna, men inte hon, framstår som en avgörande skillnad som 
gjorde att hon inte såg sig som utsatt för mäns partnervåld.    

Mari Vad kunde du se för paralleller? 

Liv Att kvinnorna satt och berättade om hur deras män hade talat 

om för dem att de var så värdelösa och att det inte är någon som 

kommer vilja ha dem. Det fick alla höra, hörde man, varenda en, 

mer eller mindre, hade fått höra detta. Då kände jag, är det 

någonting som går eller? (…) Men samtidigt så slog jag ju ifrån 

mig det mesta från kvinnojouren eftersom, jag tror nästan att alla 

jag träffade där, hade blivit fysiskt misshandlade med slag, och 

det hade ju faktiskt inte jag.  

Av Livs berättelse framgår att hennes svårigheter att definiera våldet hade be-
tydelse för det sätt på vilket hon ansåg att problemet skulle hanteras. Hon be-
skriver att hon stundtals önskade att pojkvännen skulle slå henne, eftersom 
hon förväntade sig att förekomsten av slag skulle ha gjort det lättare för henne 
att avsluta parrelationen, polisanmäla våldet eller få omgivningens förståelse.  
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Liv Det var sådant jag tänkte, att fan kan han inte slå mig, det hade 

varit så mycket lättare.  

Mari Vad hade varit lättare då? 

Liv Att lämna honom eller gå till polisen, eller få förståelse från nå-

gon. För att det var ingenting jag kunde prata med någon om, för 

han slog ju mig inte. Vem skulle förstå? Då skulle de bara… Jag 

såg det själv att folk skulle bara, -”jaja, det är att ge och ta”. 

Av citatet framgår att Liv förväntade sig att frånvaron av slag skulle medföra 
att omgivningen tolkade våldet som relationsproblem som kunde lösas genom 
ett ömsesidigt kompromissande. Inte genom de lösningar som anmodas vid 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer, nämligen separation och polisanmä-
lan. 

Frånvaro av slag och skador  
Frånvaron av slag och skador markerades av en del intervjudeltagare, som ut-
över kontrollerande och nedvärderande beteenden även utsattes för fysiskt 
våld i form av knuffar och att bli fasthållen. Det förekom att de fick skador på 
kroppen av våldet i form av blåmärken. När de berättar om hur de såg på 
männens våld förhåller de sig till antaganden om mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer som bestående av slag med knuten näve, och som ger skador i 
form av blåmärken i ansiktet, utslagna tänder och frakturer. I Lovas berättel-
ser tar sig detta uttryck i att hon framhåller frånvaron av skador som en avgö-
rande skillnad mellan pojkvännens våld mot henne och den, av spelfilmer 
förmedlade, bild hon hade av mäns partnervåld. En skillnad hon tillskriver be-
tydelse för beslutet att inte polisanmäla pojkvännens våld.  

Det har aldrig varit så att jag har brutit något, jag har aldrig tappat några 

tänder, jag har aldrig varit tvungen att uppsöka akut vård. Utan det handlar 

om att han kunde knuffa mig så att jag tappar balansen. Han kunde knuffa 

mig in i väggen. Det var aldrig något så här, att slå mig med knytnäven. El-

ler jag tror inte det, som sagt, jag kan ju ha förträngt det. Men det var inte 

så att jag hade några blåmärken i ansiktet som jag måste sminka över. 

Alltså, alla de här klichéerna som man har sett i filmer. (Lova) 
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Lova förmedlar att denna skillnad gjorde pojkvännens våld till någonting 
”odefinierbart”. För de här kvinnorna framstår frånvaron av slag som en av-
görande skillnad som fick männens våld att framstå som någonting annat än 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

En del kvinnor beskriver de våldsutövande männen som aktiva i tolknings-
arbetet av våldet, vilket också uppmärksammats i andra studier (Agevall 2012; 
Hearn 1998). Utifrån kvinnornas berättelser tycks männen ha markerat skill-
nader mellan deras våld och mäns våld mot kvinnor i nära relationer: de var 
inga kvinnomisshandlare och skulle aldrig slå. När Sandra talade med pojk-
vännen om att han var obehaglig när han var arg och att hon oroade sig för 
att han skulle slå henne, så hänvisade han till sin uppfostran: han skulle aldrig 
slå en kvinna.   

Men jag pratade med honom om det en gång, efter att han hade varit lite för 

fysisk. Den verbala aggressiviteten hade gått över till en knuff eller så. Då 

menade han på att: ”Så har jag blivit uppfostrad i min familj att det ska man 

aldrig göra mot en kvinna. Det skulle jag aldrig utsätta dig för”. Han hade 

också den markeringen som jag själv hade, att det där [mäns partnervåld] 

var någonting annat, det var ingenting som hände i vår relation. Då ville jag 

väl förlita mig på det, han har ju sagt att han inte ska göra det. (Sandra) 

Sandra förmedlar att hon och pojkvännen förhöll sig till antaganden om mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer när de talade om hans våld mot henne. Hon 
markerade att han närmade sig gränsen för detta våld när han knuffade henne, 
och han försäkrade henne att han inte skulle gå över den. De enades om att 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer var någonting annat än det han ut-
satte henne för.  

Frånvaro av mycket grovt våld och mycket grova skador 
Frånvaron av mycket grovt våld och mycket grova skador markerades av en 
del kvinnor som även utsattes för fysiskt våld som kan beskrivas som grovt, 
exempelvis sparkar och strupgrepp. De fick skador i form av blåmärken eller 
skadade kroppsdelar som de uppsökte sjukvård för. När de berättar om hur 
de såg på männens våld mot dem, förhåller de sig till antaganden om mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer som omfattande våld med tillhyggen och 
dödligt våld, samt våld som ger allvarliga skador i form av blödande sår, att 
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kvinnan inte kan stå upp och skador som kräver akut sjukvård. Rebecka be-
skriver exempelvis att hon inom sig visste att mannens våld mot henne var fel, 
men att hon såg det som långt ifrån så allvarligt som den bild hon hade av 
mäns partnervåld och våld som utgjorde underlag för en polisanmälan. Re-
becka berättar att hon förknippade mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
med våld med tillhyggen och skador som var så allvarliga att kvinnan behöver 
bli skjutsad till akuten. Dessa antaganden överensstämde inte, så som hon såg 
det, med mannens våld mot henne och de skador det orsakade. Mannen slog, 
sparkade, tog strupgrepp, vred om hennes armar och bände i hennes fingrar. 
Rebecka fick uppsöka sjukvård vid två tillfällen som en följd av hans våld. Vid 
det ena tillfället på grund av ett brutet finger och vid det andra på grund av en 
stukad fot. I citatet nedan markerar Rebecka skillnaden till det våld och de 
skador hon förknippade med mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

Alltså jag ser mycket blod och blåtiror och riktigt kraftiga sår, nästan. I och 

med att det var den bilden jag hade från början och som jag fortfarande på 

ett sätt ser där ute, fastän den är förändrad för mig, så kunde jag inte heller 

se att jag var i den kategorin, eller vad man ska säga, eftersom jag hade ju 

aldrig till exempel något öppet sår eller en stor blåklocka som jag hade 

sminkat över. Utan det var ju andra saker, som jag inte kunde definiera mig 

med. Men ändå så visste jag ju någonstans att jag var en av dem, för att det 

var någonting som inte var okej, men det var i alla fall väldigt, väldigt långt 

ifrån så allvarligt. (Rebecka)   

Frånvaron av det mycket grova våldet och de mycket allvarliga skadorna tycks 
ha utgjort en avgörande skillnad mellan männens våld och antaganden om hur 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer tar sig uttryck. 

I det här avsnittet har jag beskrivit hur kvinnorna tillskriver frånvaron av 
visst våld eller vissa skador en avgörande betydelse för att de inte såg männens 
våld mot dem som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Det omfattar 
frånvaro av fysiskt våld, av slag och skador eller av mycket grovt våld och 
mycket allvarliga skador. Detta antyder att mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer skulle bestå av fysiskt, ofta grovt våld som ger skador. Det vill säga, 
kvinnorna tycks ha relaterat männens våld till antaganden om mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer som definierar våldet i ”snäv” bemärkelse. Denna 
typ av snäva definitioner av våld har problematiserats i andra studier, då de 
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exkluderar betydande delar av det våld som män kan utsätta kvinnor för i 
nära relationer (Agevall 2012; Buzawa 2007; Grøvdal 2011). Exempelvis stora 
delar av det systematiska mönster av kontroll som männen utsatte kvinnorna 
för, men även sexuellt våld och mindre grovt fysiskt våld i form av knuffar 
och fasthållning. 

Dessa antaganden förstås här som förmedlade av en diskurs om mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer som bidrar till att konstruera detta våld som fö-
reträdesvis fysiskt, grovt, allvarligt och extremt. Denna diskurs kan tänkas ha 
begränsat kvinnornas möjligheter att tolka männens våld som mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer, då detta våld framstod som någonting grövre och 
allvarligare än vad männen utsatte kvinnorna för. Männens våld mot kvin-
norna framstod då inte som tillräckligt allvarligt för att vara ”riktig kvinno-
misshandel” eller för att polisanmälas. Diskursen kan således tänkas ha möj-
liggjort tolkningar av männens våld i termer av skillnader till mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer.  

 
I den här andra delen av kapitlet har jag analyserat de antaganden och diskur-
ser om heterosexuell tvåsamhet och mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
som återfinns i kvinnornas berättelser om hur männens våld mot dem betrak-
tades. Den första diskursen, om heterosexuell tvåsamhet, menar jag förmed-
lade antaganden som gjorde det möjligt för intervjudeltagarna att tolka män-
nens våld före och efter separationen i termer av svartsjuka, oenighet, diskuss-
ion, gräl, bråk och reaktioner på en separation. När så inträffade fylldes dessa 
begrepp, som förknippas med normalitet, med en våldsam innebörd. Då fram-
stod våldet som vanliga och mer eller mindre normalt förekommande företeel-
ser mellan kvinnor och män som har, eller har haft en parrelation. När våldet 
tolkades i termer av likheter med det som anses vara det normala, det vill säga 
heterosexuell tvåsamhet, begränsades samtidigt möjligheten att tolka våldet i 
termer av det som anses vara det extrema, som mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer. Detta eftersom skillnaden mellan männens våld och mäns våld i 
nära relationer framstod som större.  

Den andra diskursen, om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, menar 
jag förmedlade antaganden som gjorde det möjligt för kvinnorna att tolka 
männens våld i termer av någonting annat än mäns partnervåld. Detta ef-
tersom denna diskurs bidrar till att konstruera våldet i snäv bemärkelse, det 
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vill säga som fysiskt, ofta grovt och allvarligt våld, samt som ger skador. När 
våldet tolkades i termer av skillnader med det som anses vara det ”extrema”, 
det vill säga mäns våld mot kvinnor i nära relationer, möjliggjordes samtidigt 
tolkningar av våldet i termer av det som anses vara det ”normala”, nämligen 
heterosexuell tvåsamhet.  

Det framstår som att det på ett liknande sätt som mellan sex och våldtäkt, 
uppstår ett förhandlingsutrymme mellan antaganden om heterosexuell två-
samhet och mäns våld mot kvinnor i nära relationer (jfr Jeffner 1998). Inom 
detta utrymme möjliggjordes tolkningar av männens våld i termer av svart-
sjuka, konfliktrelaterade begrepp och separationsproblem, samt begränsades 
tolkningar i termer av mäns partnervåld. På det sättet kunde erfarenheter av 
ett våld som officiellt fördöms i samhället, tas som en del av ”normal” icke-
våldsam heterosexuell tvåsamhet. 

Att våldet var möjligt att tolka i termer av likhet med tvåsamhet och skill-
nad till mäns partnervåld bör rimligtvis ha fått konsekvenser för kvinnorna 
och männens handlingsutrymme. Det kan tänkas ha gjort det möjligt för män-
nen att utöva visst våld med liten risk att våldet skulle betraktas som mäns 
partnervåld, och därmed liten risk för negativa konsekvenser. Det kan tänkas 
ha begränsat kvinnornas möjligheter att få utsatthet för visst våld erkänt som 
mäns partnervåld, och därmed ha begränsat deras möjligheter att agera för att 
frigöra sig från våldet genom separation och polisanmälan.  

I den här delen av kapitlet har jag alltså analyserat diskursers och antagan-
dens betydelse för hur ett våld som officiellt fördöms kan tas för någonting 
mer eller mindre normalt. Denna tolkning utgör ytterligare en (i sig själv otill-
räcklig) beståndsdel när det gäller förståelsen av detta komplexa fenomen. 
Den ger inte en förståelse för hur det kommer sig att det som ansågs vara ”rik-
tigt” våld, ständigt framstod som någonting grövre än männens våld mot 
kvinnorna. Våld i form av exempelvis strypning och att bryta av ett finger, 
kan tänkas betraktas som ”riktigt” våld i de flesta sammanhang. Detta feno-
men blir dock begripligt i relation till Lundgrens (2004) teori om våldets nor-
maliseringsprocess. Enligt Lundgren leder mannens våldsutövning, dess inter-
na mekanismer samt kvinnan och mannens strategier, till att gränserna gradvis 
förskjuts på ett sådant sätt att det extrema (våld) börjar framstå som normalt. 
Denna normalisering av våldet möjliggörs, och legitimeras internt inom relat-
ionen, av den könsojämlikhet som präglar samhället i övrigt (Lundgren 2004). 
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Det inkluderar de diskurser och antaganden jag beskrivit i detta kapitel. 
Denna förskjutning av förståelse kan även förstås i relation till ett nordiskt 
ideal som präglas av jämställdhet mellan kvinnor och män (Enander 2010). 
Kvinnan kan känna ett motstånd inför att identifiera sig själv, och att definie-
ras av andra, som en våldsutsatt kvinna, och därmed en icke-jämställd kvinna. 
Detta kommer jag att återkomma till i nästa kapitel.  

8.3 Avslutning 
I det här kapitlet har jag analyserat de diskurser och antaganden om hetero-
sexuell tvåsamhet, heterosexuell samvaro, våldtäkt och mäns våld mot kvin-
nor i nära relationer som återfinns i kvinnornas berättelser om hur det kom sig 
att männens våld mot dem inte betraktades som mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer och som en polisiär angelägenhet. Detta antingen av dem själva eller 
av personer i deras omgivning. Jag har fört resonemang om att diskurserna 
förmedlade antaganden som möjliggjorde tolkningar av männens våld i termer 
av likheter med sex, svartsjuka, gräl och problem relaterade till separation, 
och i termer av skillnader med våldtäkt och mäns våld i nära relationer. Dis-
kurserna tycks ha möjliggjort ett utrymme för förhandling om hur mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer kan förstås. Mellan antaganden om sex och 
våldtäkt, samt tvåsamhet och partnervåld uppstod ett förhandlingsutrymme 
inom vilket det blev möjligt att förstå erfarenheter av ett våld som officiellt 
fördöms i samhället, som någonting legitimt och mer eller mindre normalt 
mellan kvinnor och män som ingått en parrelation och som har sex med 
varandra. Samtidigt begränsades möjligheten att förstå erfarenheterna som 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer och som brott som kan polisanmälas. 
Denna tolkning har stöd i studier av Jeffner (1998) och Agevall (2012) som 
beskrivit liknande företeelser när det gäller förståelsen av våldtäkt respektive 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

Med utgångspunkt i Jeffner (1998) har jag även fört resonemang om att 
detta förhandlingsutrymme kan tänkas ha haft betydelse för kvinnorna och 
männens handlingsutrymme. För kvinnorna: att deras möjligheter att få erfa-
renheter av mäns partnervåld erkända som sådana kan ha begränsats, och 
därmed också deras möjligheter att agera för att frigöra sig från männens våld. 
För männen: att deras möjligheter att utöva visst partnervåld utan att våldet 
betraktas som sådant kan ha utökats.  

163



 
 

164 
 
 

En följd av denna omförhandling är att den ojämlika maktrelationen mellan 
kvinnorna och männen osynliggjordes. När männens överordning doldes 
framstod de och kvinnorna som varandras jämlika parter som utövade två-
samhet och sex, samtidigt som mäns våld mot kvinnor i nära relationer och 
våldtäkt framstod som någonting avvikande och extremt i förhållande till 
detta.   

Att det var möjligt att se likheter mellan relationerna där männen utövade 
våld mot kvinnorna och relationer där män inte gör det, kan förstås i relation 
till den könsojämlikhet som forskning visat förekommer inom det som betrak-
tas som icke-våldsam tvåsamhet och sexuell samvaro mellan kvinnor och män 
(Berg 1999; Holmberg 1993; Magnusson 2006). I parrelationen och den sexu-
ella samvaron präglad av mannens våld finns en könsojämlikhet som också 
återfinns i parrelationer och sexuell samvaro utan våld, om än i en annan 
grad. Den könsojämlikhet som ryms inom den ”normala” heterosexuella två-
samheten och heterosexuella samvaron, bidrar till att möjliggöra den normali-
sering av mannens våld mot, och överordning över, kvinnan som kan ske 
inom våldsrelationen (jfr Lundgren 2004). Att det var möjligt att se skillnader 
mellan männens våld och den bild kvinnorna hade av mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer och våldtäkt, kan förstås som en konsekvens av att dessa typer 
av våld ofta konstrueras som någonting grovt, extremt och artskilt från hur 
kvinnor och män förväntas ha parrelationer och sex med varandra (jfr Jeffner 
1998). I de fall männens våld mot kvinnorna inte motsvarade dessa bilder 
framstod det inte som anmälningsbart våld.   
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9. POLISANMÄLANS KALEIDOSKOP 

Med det här kapitlet skiftas fokus från hur intervjudeltagarna såg på våldet till 
hur de såg på polisanmälan och rättsprocessen. I kapitel 7 belystes en beslu-
tandeprocess om polisanmälan, inom vilken kvinnornas syn på polisanmälan 
och rättsprocessen framstod som betydelsefull för beslutet om polisanmälan. I 
det här kapitlet analyseras åtta betydelser som kvinnorna tillskrev polisanmä-
lan och rättsprocessen, som jag identifierat i deras berättelser. Det handlar om 
vad intervjudeltagarna berättar att de förväntade sig att en polisanmälan av 
våldet hade kunnat föra med sig. Var och en av kvinnorna tycks ha förhållit 
sig till flera av dessa betydelser när de fattade sina beslut om polisanmälan.  

9.1 Skydd 
En del intervjudeltagare tillskriver polisanmälan betydelsen av att vara till 
hjälp för att stoppa männens våld mot dem. De talar om att de ville att polisen 
skulle stoppa männen så att våldet upphörde, samt att männen försvann ur 
deras liv och de blev lämnade ifred. Som tidigare beskrivits försökte kvinnorna 
inledningsvis få männen att upphöra med våldet på egen hand eller med hjälp 
av familj och vänner. När det inte hjälpte kom en del av dem till en punkt när 
de såg att de måste få hjälp utifrån av polisen, för att kunna freda sig från 
männen. Kvinnorna förmedlar att de ville att rättssystemet, och främst poli-
sen, skulle skydda dem från våld genom att förhindra männen från att komma 
åt dem. Det skulle ske genom att männen förbjöds att kontakta dem genom 
kontaktförbud, att polisen avvisade männen i en akut situation eller att män-
nen frihetsberövades. Det handlade således om konkret och handgripligt 
skydd så att männen stoppades, avlägsnades ur deras liv och de blev lämnade 
ifred. Att kvinnor kan polisanmäla för att avvärja en akut våldsam situation 
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har även uppmärksammats av Agevall (2012). Alvas berättelse kan tjäna som 
exempel. Hon trodde att sambons våld skulle upphöra efter separationen. Ex-
sambon fortsatte dock att utsätta henne för våld i samband med överlämning 
eller gemensamt umgänge med deras barn. Vid ett tillfälle våldtog han henne, 
vid ett annat misshandlade han henne och vid ett tredje var han nära att köra 
över henne med bilen. Alva berättar att exsambons våld blev henne övermäk-
tigt. Hon såg då polisanmälan som en möjlighet att få mannens makt och in-
flytande över hennes liv att upphöra.  

För jag såg det som att nu har jag blivit utsatt för de här sakerna så här 

många gånger. Nu är det nog. Jag kan inte freda mig mot detta själv. Jag 

måste ha hjälp för att kunna freda mig mot det här, för att han inte slutar. 

Utan han hittar hela tiden nya sätt för att på något sätt komma åt mig. An-

tingen känslomässigt eller praktiskt eller fysiskt, och så vill jag inte ha det. 

(Alva)  

Av citatet går det att utläsa att Alva såg polisanmälan som en möjlighet att få 
hjälp att freda sig från exsambon.  

Genom den här betydelsen av polisanmälan som en möjlighet till skydd, 
framstår staten, i form av det straffrättsliga systemet, som god: som en god 
kraft som kan tillkallas och ingripa för att skydda kvinnor från män som ut-
sätter dem för våld (jfr Wendt 2012).  

9.2 Gränsmarkering 
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer och kvinnors frigörelse från detta 
våld handlar till viss del om gränser, överskridna gränser och gränsmarkering-
ar. Mannen använder våld för att markera gränser till kvinnan för hur han 
tycker att hon ska vara och göra. Genom våldet överskrider han samtidigt 
hennes rätt till makt över sitt eget liv och sin egen kropp. Som Lundgren 
(2004) beskrivit kan mannens upprepade överskridande av kvinnans gränser 
leda till att gränsen för vad kvinnan kan acceptera gradvis förskjuts mot ökad 
underordning. Kvinnan kan samtidigt försöka upprätthålla sina egna gränser 
genom att markera gränser till mannen på olika sätt. En kraftig sådan gräns är 
att lämna mannen (jfr Hydén 2001). En annan är att polisanmäla honom.  
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En gräns som inte fick passeras 
En del intervjudeltagare förmedlar att de såg polisanmälan som en gränsmar-
kering till den våldsutövande mannen. Vissa av dem uttrycker på olika sätt att 
mannen gått för långt i sin våldsutövning: han hade överskridit en gräns för 
mycket, en gräns som inte fick överskridas. En kvinna liknar detta gränsöver-
skridande vid ”droppen som fick bägaren att rinna över”. Det kunde handla 
om att mannens våld blivit grövre eller att det skedde inför, eller riktades di-
rekt mot, kvinnans närstående. För Lovisa handlade det om att mannen miss-
handlade henne inför deras barn efter separationen. Under misshandeln såg 
hon barnen betrakta dem.  

Samtidigt ser jag min son titta, han sitter där. Jag ser att han tittar på oss. 

Jag ser min dotter, som lägger pussel, titta på oss, det är några meter ifrån 

henne. Han är precis nära, det är en eller två meter till pojken. Jag ser att 

hon ser, och så ser jag att hon inte klarar av att se det hon ser, för att hon 

ser… Hon blir så… Hon fortsätter lägga pussel på ett maniskt sätt nästan. 

Jag ser så mycket. Det där är bara någon sekund, men jag ser hans rörelse, 

jag hinner se båda mina barns ansiktsuttryck, och den bilden sitter jät-

testarkt. (…) Då kände jag att där var min gräns. Då såg jag det som ett 

brott för första gången. Jag såg att han hade passerat… Jag vet att jag sa det 

”Du har passerat alla gränser, och det finns ingen väg tillbaka”. (Lovisa) 

Att mannen misshandlade Lovisa inför barnen, och på så sätt tvingade dem att 
uppleva pappas våld mot mamma, utgjorde ett markant gränsöverskridande. 
Ett gränsöverskridande som föregick hennes polisanmälan.  

Att vissa kvinnor polisanmälde när mannen ”gått för långt” och utövade 
grövre våld eller våld mot någon annan, tyder på att det kan vara samma typ 
av vändpunktssituationer som föregår både polisanmälan och separationen. 
Enligt Enander och Holmberg (2005; 2008) föregås separationen av en vänd-
punkt vid vilken kvinnan kommer till insikt om att hon måste lämna, annars 
riskerar hon att dö eller någon annan att fara illa. 

I berättelserna utgör polisanmälan en gränsmarkering som kan ha två av-
sändare, antingen en gränsmarkering från kvinnan själv eller en gränsmarke-
ring från det straffrättsliga systemet. I båda fallen framstår polisanmälan som 
en nödvändig yttre förstärkning av kvinnans gränser. 
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En markering från kvinnan 
Polisanmälan som gränsmarkering från kvinnan själv handlar om att en anmä-
lan ansågs utgöra en kraftfullare gränsmarkering än de gränser kvinnorna 
markerat tidigare. Denna syn på polisanmälan var inte nödvändigtvis kopplad 
till utfallet av rättsprocessen. Magdalena berättar att hennes polisanmälan, 
trots den nedlagda förundersökningen, visade exsambon var hennes gräns gick 
och att hon var beredd att polisanmäla om han överskred den igen.  

Jag tycker att det blev en markering, så jag är ändå rätt så nöjd, därför att 

jag visade honom att här går gränsen. Går du över den så kommer jag att 

göra en polisanmälan till. (Magdalena) 

Av Magdalenas berättelse framgår att en polisanmälan kan utgöra en marke-
ring, som oavsett utfall signalerar att kvinnan är beredd att vända sig till poli-
sen.  

Det behöver dock inte vara mannen som gränsmarkeringen riktar sig mot. 
En kvinna talar om att en polisanmälan hade kunnat utgöra en markering till 
henne själv om att hon kan stå upp för sig, vilket hon menar hade varit bra för 
självkänslan.  

En markering från rättssystemet 
Polisanmälan som gränsmarkering från det straffrättsliga systemet handlar om 
att en anmälan ansågs utgöra en möjlighet till en markering från rättssystemet 
om att mannens våld var illegitimt och brottsligt i samhället. I berättelserna 
finns två olika gränsmarkeringar från rättssystemet. Den ena handlar om att 
rättssystemet skulle markera en gräns till mannen genom olika rättsliga åtgär-
der, såsom förhör, kontaktförbud, fällande dom, böter eller fängelse. Den 
andra handlar om att polisen skulle tala om för mannen att våldet var otillåtet 
och oacceptabelt i samhället. En del kvinnor använder uttryck som att polisen 
skulle ”ta ett ordentligt snack”, ”ta i ordentligt och säga till”, ”ta i örat” eller 
be mannen skämmas. Lovisa för ett sådant resonemang, hon berättar att hon 
med sina anmälningar ville få en markering från samhället, och liknar den 
med en tillsägelse från en vuxen.  

Att någon skulle säga till honom att sluta, ungefär så, som om det skulle 

komma någon vuxen in och säga att nu slutar du. För det fanns ingen annan 
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i vår närhet som kunde göra det. (Lovisa) 

I de här berättelserna framstår polisanmälan som en möjlighet till en statlig 
tillrättavisning av mannen, där polisen tillrättavisar mannen som varit ”oly-
dig” och utövat våld.  

Andra intervjudeltagare talar om att rättssystemet skulle markera en gräns 
som får mannen att förstå att han gjort fel och att våldet var otillåtet. De an-
vänder uttryck som att mannen ska ”lära sig” eller polisanmälan som ”det 
enda språk” mannen förstår. Frida som återkommande ”satt ned foten” och 
markerat gränser för mannen som han överskridit, berättar att hon tänkte att 
han kanske skulle förstå om markeringen kom från en myndighet, och inte 
bara från henne själv.  

Så tänkte jag att om det kommer från en annan person, med en myndighet 

bakom sig, och inte bara från mig som försöker sätta gränser, så tänkte jag 

att då kanske han förstår och vet att han inte får göra så. (Frida) 

Även Agevall (2012) uppmärksammar i sin avhandling att kvinnorna motive-
rade sitt beslut att polisanmäla med att männen skulle förstå att de gjort fel. 
Detta tal om att männen ska förstå att våldet är fel, får deras våldsutövning 
att framstå som en fråga om bristande kunskap. Som att männen skulle sluta 
utöva våld om de bara förstod att våldet var otillåtet. En risk med att fram-
ställa mäns våldsutövning som en fråga om bristande kunskap är att våldets 
konsekvenser i form av ojämlikhet mellan mannen och kvinnan riskerar att 
osynliggöras. Våldet ger män makt och kontroll över kvinnors liv.  

När kvinnorna talar om polisanmälan som en gränsmarkering från det 
straffrättsliga systemet, tillskriver de rättssystemet en uppfostrande funktion. 
Denna inkluderar att tillrättavisa och undervisa män som utövar våld mot 
kvinnor i nära relationer. Det straffrättsliga systemets uppfostrande funktion 
förefaller möjliggöras av dess överordnade positionering gentemot männen. 
Kvinnorna framhåller rättssystemet som en ”myndighet”, ”betydelsefull in-
stans” och ”makt” samt polisanmälan som ett ”maktmedel” mot mannen. 
Rättssystemet framstår på det sättet som en högre auktoritet än männen, med 
makt att begränsa mäns möjligheter att underordna kvinnor med våld.  

Genom det här talet om polisanmälan som gränsmarkering framställs polis-
anmälan som en motmakt mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En 
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motmakt kvinnan kan använda sig av i sitt motstånd mot mannens makt och 
kontroll över hennes liv (jfr Hydén 2001). En polisanmälan framstår som en 
möjlighet för kvinnan att använda sig av statens våldsmonopol och bestraff-
ningsrätt, för att tillrättavisa och bestraffa samma man som anser sig ha rätt 
att tillrättavisa och bestraffa henne genom våldet. På så sätt kan kvinnan för-
söka använda sig av ett ”maktspråk” som har likheter med det ”maktspråk” 
mannen använder sig av, och därför möjligen förstår. Detta ytterst för att fri-
göra sig från mannens våld.   

9.3 Upprättelse 
I berättelserna tillskrivs polisanmälan en betydelse av att vara en möjlighet till 
upprättelse för mannens våld. En del kvinnor förmedlar att de ville få en yttre 
bekräftelse på att männen utsatt dem för våld i nära relationer samt att detta 
våld var illegitimt och brottsligt. Av deras resonemang framgår att den här 
yttre bekräftelsen, eller samhälleliga erkännandet, kunde uppnås genom att 
männen ställdes till svars och dömdes för brotten mot dem. Det är således 
själva rättegången och en fällande dom som ansågs kunna ge upprättelse för 
mannens våld och de konsekvenser det fått för det egna livet. I ett fall, Ange-
las, så allvarliga konsekvenser att kvinnan försökte avsluta sitt liv genom att ta 
tabletter. Angela berättar att hon hade velat få rättslig upprättelse för att 
mannen ”lyckades förstöra” henne som människa när han fick henne att ge 
upp hoppet om det egna livet.  

En del kvinnor tillskriver rättslig upprättelse en betydelse för möjligheten att 
bearbeta våldserfarenheterna och att gå vidare i livet. Rättslig upprättelse är 
särskilt central i Lovisas berättelse. Hon förmedlar att upprättelse i form av en 
fällande dom hade kunnat ge henne tillbaka den styrka och självkänsla man-
nen tagit ifrån henne genom sitt våld. 

Jag kände att det som kan ge mig upprättelse, och ge mig en möjlighet att gå 

vidare i livet, att känna styrka och få tillbaka självkänslan igen, det är att 

han blir dömd för det han har gjort. (Lovisa) 

Rättslig upprättelse framstår som knuten till kvinnornas känsla av värde. Dels 
genom att den ansågs kunna ge kvinnan en känsla av värde, uttryckt som 
självkänsla i Lovisas berättelse. Dels genom att den inte framstår som viktig 
förrän kvinnan känner att hon har ett värde. Att hon är värd mer än att bli ut-
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satt för våld, att hon är värd upprättelse. Meja ger uttryck för det senare. Hon 
berättar att tanken på rättslig upprättelse blev viktig när hon började se sig 
som värd mer än att bli utsatt för våld.  

Meja Jag har börjat se att jag är värd någonting mer, börjat se att han 

faktiskt gjorde fel. Det var väldigt svårt att se det under relation-

en, för det var väldigt svårt att urskilja vad som var jag. Jag såg 

det som mitt fel många gånger. Det har man ju nu i efterhand, 

verkligen sett att det inte är det. Det är aldrig kvinnan, eller den 

som blir utsatt, det är ju aldrig dennes fel.  

Mari Nej, precis.  

Meja Jag tror det har varit det att när man börjar bygga upp sig själv så 

kommer det sådana tankar. Jag är värd någonting mer. Jag är 

värd upprättelse. 

När Meja ”såg” att sambon utsatt henne för våld i nära relationer samt att 
han, och inte hon, bar ansvar för våldet infann sig känslan av att vara värd 
mer, av att vara värd upprättelse. I såväl Mejas, som andra intervjudeltagares 
berättelser, framgår att rättslig upprättelse blev betydelsefull när de började 
definiera våldet i termer av mäns våld mot kvinnor i nära relationer och som 
brott männen bar ansvaret för. Denna förståelse av våldet och förskjutning av 
ansvar till mannen sker enligt Enander och Holmberg (2005; 2008) under den 
kognitiva uppbrottsprocessen, vilken här betraktas som en av flera delar av 
frigörelsen från våld. Det framstår således som att rättslig upprättelse blev be-
tydelsefull för kvinnorna när de genomgick denna förståelseprocess. Med för-
ståelsen av våld och ansvarsförskjutningen följde en önskan om en bekräftelse 
från samhället av det de själva förstod, i form av att männen ställdes till svars 
och dömdes för brotten mot dem.  

De flesta kvinnor som talar om polisanmälan som en möjlighet till upprät-
telse, anmälde inte. De förmedlar att det fanns annat av större betydelse som 
talade mot en anmälan. Vid den tidpunkt som rättslig upprättelse framstod 
som betydelsefull för dem, hade männen upphört med våldet och var på väg 
ur deras liv. De bedömde då att en polisanmälan hade kunnat få motsatt ver-
kan på det sättet att männen så länge rättsprocessen pågick skulle fortsätta att 
vara en del av deras liv. När våldet upphört, tillmättes den återtagna friheten 
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större betydelse än rättslig upprättelse. En frihet som en polisanmälan hade 
kunnat riskera. En del av dem talar även om att de inte ville polisanmäla ef-
tersom de bedömde att det inte skulle ha blivit någonting av deras polisanmä-
lan. Vid den tidpunkten då de såg sig som värda rättslig upprättelse, hade tid 
förflutit sedan männen utsatte dem för våld. De bedömde då att det inte längre 
fanns tillräckligt med stödbevisning för fällande dom, och att den upprättelse 
de velat få, därför inte hade kunnat ges dem.  

9.4 För andra kvinnors skull 
En del kvinnor tillskriver polisanmälan en betydelse av att vara till hjälp för 
andra kvinnor. Det handlar framförallt om att polisanmälan skulle ha en 
våldspreventiv funktion, i den mening att en anmälan ansågs kunna förhindra 
mannen från att även utöva våld mot framtida partners. En bakomliggande 
tanke är att en anmälan kan förebygga våld genom att mannen, om han döms, 
erbjuds behandling eller annan hjälp för att sluta utöva våld. En annan 
bakomliggande tanke är att anmälan kan förebygga våld genom att andra 
kvinnor kan bli varnade för mannen om han döms. Tanken är att en fällande 
dom gör att kunskapen om mannens våld offentliggörs, och därmed kan nå 
andra kvinnor och varna dem för honom. En kvinna, Meja, framhåller även 
att hennes berättelse om mannens våld skulle ha uppfattats som mer trovärdig 
om den fanns med i ett domslut, än om hon själv berättat om våldet för om-
givningen. Frida är en av de kvinnor som talar om polisanmälan som en var-
ning till andra kvinnor. Hon för ett resonemang om att hon kanske kunnat 
förhindra framtida våld mot andra kvinnor, om hon polisanmält mer av man-
nens våld, och därmed även gjort detta våld känt inför omgivningen.  

Någonstans kan jag känna ändå, att även om det är hans val, så skulle det 

hända någonting mot någon annan kvinna av det han har gjort mot mig, så 

kan jag känna en viss skuld över att jag inte anmälde mer. Då hade jag 

kanske förhindrat något sådant om det nu uppstår. (Frida) 

Enligt de här kvinnornas resonemang hade en polisanmälan alltså kunnat för-
hindra framtida våld genom att fler kvinnor fått kännedom om mannens våld, 
och därigenom fått en möjlighet att välja bort honom innan han utsatte även 
dem för våld.   

172



 
 

173 
 
 

Lova lyfter fram ytterligare en aspekt med att polisanmäla för andra kvinnors 
skull. Hon berättar att hon inte ville att mannens våld mot henne skulle vara 
en del av mörkertalet, utan synliggöras i brottsstatistiken som mäns våld mot 
kvinnor, vilket det hade gjort om hon hade polisanmält.  

Sedan också, man läser ju också om alla de här mörkertalen. Jag tänker, vill 

man vara det i statistiken? Ett av mörkertalen som aldrig gör en anmälan. 

För det är alltid sådant när man läser, så brukar de flesta bara ”men det där 

är så överdrivet, hur kan det finnas så många?”. (Lova)  

Lova för resonemang om att beräkningar av våldets omfattning som inklude-
rar mörkertal kan avfärdas som överdrivna. Om kvinnor istället polisanmäler 
så skulle den verkliga omfattningen av mäns våld mot kvinnor i nära relation-
er kunna synliggöras. Utifrån det här resonemanget framstår polisanmälan 
som en del i ett arbete för att synliggöra mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner, vilket kan gynna alla (heterosexuella) kvinnor.  

De kvinnor som talar om att de borde ha polisanmält för andra kvinnors 
skull tar på sig ett ansvar för andra kvinnor som går utanför dem själva och 
deras egna behov. Av deras berättelser framgår att de helt eller delvis avstod 
från att polisanmäla männens våld, eftersom de av olika skäl bedömde att det 
inte hade varit bra för dem. Samtidigt för de resonemang om att de kunde ha 
satt deras egna behov åt sidan, och polisanmält för andra kvinnors skull. De 
använder begrepp som att de känner ”ansvar”, ”skuld” eller har ”dåligt sam-
vete” över att de avstod polisanmälan och därmed inte tog ”sitt samhällsan-
svar”. Mia går så långt att hon talar om att hon gjorde mannens våld tillåtet 
när hon avbröt sin medverkan i rättsprocessen.  

För på något vis, när jag tar tillbaka min anmälan, så gör jag det legalt att 

slå. Det blir tillåtande för han som gör det, när jag tar tillbaka min anmälan. 

Då kan han ju faktiskt fortsätta med någon annan också. (Mia) 

Detta ansvar för andra kvinnor kunde även tillskrivas kvinnorna utifrån. En 
kvinna, Sandra 28 år vid intervjun, berättar att hennes vänner tyckte att hon 
hade en skyldighet att polisanmäla för att skydda andra kvinnor från mannens 
våld.  

Kvinnorna tillskriver sig således ett ansvar för att de, när de försökte ta sig 
ur våld, samtidigt skulle ha visat solidaritet och polisanmält för andra kvin-
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nors skull. Det ansvar kvinnorna tillskriver sig kan till viss del kopplas till 
konstruktioner av femininitet. Femininitet är starkt förknippat med ett om-
sorgsansvar, enligt vilket kvinnor förväntas anpassa sig och bortse från egna 
behov för andras skull (Berg 1999; Holmberg 1993; Jónasdóttir 2003). I det 
här fallet handlar det om ett utvidgat omsorgstagande som även omfattar 
andra kvinnor.  

9.5 Risk för våld 
Rädsla för männen är ett centralt tema i berättelserna. Rädslan handlar om att 
männen skulle utsätta kvinnorna eller deras närstående för ytterligare våld. 
Vissa kvinnor talar om att de var ”rädda” för männen, andra om att de var 
”vettskrämda”, ”kände skräck” eller var ”skräckslagna”. I berättelserna besk-
rivs rädslan som knuten till specifika våldstillfällen eller som en ständigt när-
varande rädsla som byggts upp under en längre tid. Kvinnors rädsla vid mäns 
våld i nära relationer har behandlats i andra svenska studier (Hydén 1999; 
Scheffer Lindgren & Renck 2008a).  

Rädsla är starkt framträdande i kvinnornas berättelser om hur de såg på po-
lisanmälan. De tillskriver polisanmälan en betydelse av att utgöra en risk för 
ytterligare våld. Kvinnorna bedömde att det fanns en risk att männen skulle 
utsätta dem, deras barn eller föräldrar, för alltifrån verbalt våld till dödligt 
våld om de polisanmälde. Av berättelserna framgår att kvinnornas bedömning 
utgick från deras kunskap om männen, specifika hot samt andras erfarenheter. 
Kunskapen om männen baserade sig på deras tidigare erfarenheter. De kände 
männen väl och hade en god uppfattning om det våld de var kapabla att ta till. 
De specifika hoten handlade om att en del män hotat att utsätta kvinnorna för 
våld om de polisanmälde. Ofta handlade det om hot om grovt våld – att män-
nen själva skulle döda kvinnorna eller att de skulle anlita någon annan som 
gjorde det. I citatet nedan berättar Helen om hur partnern flera gånger hotat 
att döda henne om hon polisanmälde hans våld. Ibland handlade hoten om att 
han själv skulle döda henne och ibland om att han skulle anlita någon annan 
att göra det.  

Han hade hotat mig flera gånger tidigare, innan, att om jag skulle polisan-

mäla honom för någonting så var jag världens svikare och jag skulle dö när 

han kom ut. (Helen) 

174



 
 

175 
 
 

Helen beskriver hur mannen vid några tillfällen tagit hennes mobiltelefon och 
lagt den utom räckhåll för henne. Detta för att förhindra att hon skulle larma 
polisen när han våldtog henne. Dessa hot om våld relaterade till polisanmälan 
visar att en del män förhöll sig till möjligheten, och försökte förhindra, att 
kvinnorna skulle polisanmäla deras brott.  

En del kvinnor hänvisar till andras erfarenheter när de talar om polisanmä-
lan som en risk för våld. Det handlar om väninnor eller kvinnor de mött på 
kvinnojour där männen trappat upp våldet efter en polisanmälan. Det handlar 
även om ”fall” de tagit del av via massmedier där kvinnor blivit dödade efter 
att ha polisanmält mäns partnervåld. Liv är en av dem som hänvisar till skild-
ringar i media när hon talar om polisanmälan som en risk för våld.  

Det är så mycket hemskt man hör i media om kvinnor som har anmält och 

sedan så gör polisen ingenting. Eller de gör kanske det lilla de kan, eller vad 

de nu har befogenhet till, och sedan så, en vecka senare så hittas hon styck-

mördad eller med en kniv i bröstet i trapphuset. (Liv) 

Vissa kvinnor berättar att de såg polisanmälan som en risk för våld när män-
nens våld mot dem upphört eller minskat i omfattning. De var då på väg ur 
männens våld, och ville inte riskera att männen skulle återuppta eller trappa 
upp våldet. Liv, som citerades ovan, berättar att hon inte ville polisanmäla ex-
sambons kontrollerande beteende efter separationen, och hänvisar till att hon 
var på väg att bli fri från honom, och inte ville riskera att det skulle bli värre.   

Jag ville bara komma ur det så lindrigt som möjligt. Jag ville liksom inte 

blossa upp någonting som förhoppningsvis var på väg att dö ut, lite så. Jag 

ville bara att det skulle gå över och vara puts väck. Det var ju ytterligare en 

anledning till att inte polisanmäla heller, det var ju att inte göra saker och 

ting värre. Nu var det på väg att… nu hade jag ändå gjort slut och han hade 

flyttat. Nu var det bara detta lilla kvar, att han skulle flytta från gatan 

också. (Liv) 

Liv för ett resonemang som liknar talspråket om att inte väcka den björn som 
sover. Hon bedömde att exsambon var på väg att upphöra med våldet mot 
henne, och att det fanns en risk för att han skulle trappa upp våldet om hon 
anmälde hans brott.  
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Utifrån det här resonemanget framstår polisanmälan inte som ett medel för 
att ta sig ur våld, utan som en risk för att kvinnan dras tillbaka i våld när hon 
är på väg ur.  

Skäl för vedergällning 
Bakom bedömningen att en polisanmälan utgör en risk för våld finns en logik 
som utgår från hur kvinnorna förväntade sig att männen skulle betrakta en 
anmälan. En del kvinnor berättar att männen skulle ha ansett att de gått för 
långt om de polisanmält, och se ”överträdelsen” som skäl för en maktdemon-
stration. De använder uttryck som att männen skulle utsätta dem för ”repres-
salier”, vilja ”hämnas” eller ”straffa” dem för att de polisanmält. Liknande 
mönster har även beskrivits av Rejmer m.fl. (2010). Magdalena talar om poli-
sanmälan som en ”provokation” av sambon. Hon berättar att hon inte hade 
vågat göra en så aktiv och kraftfull handling som en polisanmälan, när hon 
inte ens förmådde säga nej till eller stå upp mot mannen.  

Det hade varit en alldeles för stor tvärtomhandling. En alldeles för stor pro-

vokation gentemot honom. Nej, det hade inte gått. Då hade man varit allde-

les för rädd för de konsekvenserna det hade kunnat ge. (Magdalena) 

En polisanmälan hade varit en tvärtomhandling eftersom hon i så fall skulle 
ha agerat gentemot mannen på ett sätt som var motsatt mot hur hon brukade 
agera. Mannen hade kunnat uppfatta den som en provokation i den mening 
att Magdalena i så fall hade överskridit de gränser mannen satt upp för henne. 
Om hon polisanmält skulle hon aktivt och kraftfullt ha utmanat hans makt 
över henne, vilket hon inte tidigare vågat göra, och hon var rädd för konse-
kvenserna av en sådan utmaning.  

Av Mias berättelse framgår att hon gjorde en slags riskbedömning vid beslu-
tet om polisanmälan. I och med mannens grova misshandel stod det klart att 
han var kapabel att skada henne allvarligt. Mia såg en risk att han skulle vilja 
straffa henne om hon polisanmälde genom att utsätta henne för ännu grövre 
våld. Hon beskriver ett resonemang som hon förde med sig själv om att han 
kanske skulle lämna henne ifred efter separationen om hon avstod från att po-
lisanmäla hans våld.  

Låter jag bara bli att polisanmälan honom, så låter han säkert mig vara i 
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fred. (Mia) 

Vid kalkyleringen av risk förhöll sig Mia till hur mannen skulle agera enligt 
logiken ”låter jag bli honom, så låter han bli mig”. En polisanmälan av hans 
grova misshandel hade varit berättigad, men om hon avstod polisanmälan så 
skulle han kanske låta henne vara ifred efter separationen. Att avstå polisan-
mälan framstår som ett ”pris” Mia var beredd att betala för att ”få” gå ifred. 
Hon skulle avstå att begära rättslig upprättelse för den orätt mannen begått 
mot henne, och hoppades att mannen skulle låta henne gå utan våld.  

De här resonemangen om polisanmälan som en risk för våld utgår från hur 
kvinnorna antog att männen skulle se på och agera efter en polisanmälan. På 
ett liknande sätt som före separationen försökte de se situationen ur männens 
perspektiv, och därigenom försöka förutse hur männen skulle agera. Ur detta 
perspektiv hade en polisanmälan varit att gå för långt.  

Den ojämlika maktrelationen mellan kvinnorna och männen ger en förstå-
else för hur det kommer sig att en begäran om rättslig upprättelse kan anses 
vara att gå för långt. Genom våldet hade männen uppnått någon grad av kon-
troll, och därmed makt, över kvinnorna liv. En makt de kan tänkas ha ansett 
sig vara berättigade till (Hearn 1998; Lundgren 2004). Kvinnorna utmanade 
denna makt när de separerade från männen. En polisanmälan hade ytterligare 
utmanat männen, då den dessutom riskerade att få negativa konsekvenser för 
deras liv. Detta exempelvis i form av straffrättsliga påföljder eller att de avslö-
jats som våldsutövare inför omgivningen. En polisanmälan hade varit att gå 
för långt då den hade utgjort en för stor utmaning av männens makt. I vissa 
berättelser uttrycks detta genom att kvinnorna ansåg att ”det räckte” att de 
hade lämnat männen och att de därutöver inte vågade anmäla.  

En tolkning är att separationen sågs som en berättigad utmaning – den ut-
gjorde ett återtagande av kvinnans makt över det egna livet – medan en polis-
anmälan sågs som en för stor utmaning då den dessutom inkräktade på man-
nens liv.  

En våldsam respons på polisanmälan kan förstås som ett sätt att försöka 
upprätthålla och, på olika sätt, slå tillbaka på kvinnans utmaning. Den utgör 
ett sätt att markera med våld när mannen anser att kvinnan gått för långt som 
polisanmält, så som han tidigare gjort när han ansett att kvinnan gått för långt 
i andra sammanhang. Den utgör även ett sätt att skrämma kvinnan till tyst-
nad, och därmed ett sätt att undvika straffrättsliga påföljder. Därtill utgör den 
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en maktdemonstration som visar att mannen kan komma åt kvinnan även ef-
ter en polisanmälan.  

Otillräckligt skydd 
En del av de kvinnor som tillskriver polisanmälan en risk för våld, hänvisar till 
att de inte trodde att rättssystemet kunde skydda dem från repressalier om de 
polisanmälde. Det handlar i huvudsak om att en fängelsepåföljd ansågs kunna 
utgöra ett skydd mot våld under en kort period, men inte på lång sikt. Kvin-
norna berättar att de inte ville anmäla eftersom de såg en risk att männen 
skulle hämnas på dem efter frigivning. Deras resonemang visar på en långsik-
tighet i bedömningen av om de skulle ta hjälp av polisen eller inte för att ta sig 
ur våld. Den inkluderade en eventuell påföljd (fängelse) och vad den kunde 
göra med våldsutövaren i termer av att vilja hämnas. Bedömningen utgör en 
konsekvens- och riskanalys på kort och lång sikt.  

Det handlade även om att det straffrättsliga systemet inte förväntades er-
bjuda kvinnorna skydd i de fall förundersökningarna lades ned, vilket skulle 
innebära att kvinnorna lämnades utan skydd mot våldsamma repressalier. 
Bella för ett sådant resonemang. Hon förmedlar att hon finner en diskrepans 
mellan imperativet om polisanmälan och den rättsliga praktiken. Att uppma-
ningen om polisanmälan kan uppfattas som att polisen skyddar kvinnor vid 
polisanmälan, men att så inte är fallet i den rättsliga praktiken.  

När polis och kvinnojour och alla förespråkar att man ska anmäla, så skulle 

man vilja läsa in indirekt att de också menar att de ska skydda en. Man vet 

ju om att det inte är så, speciellt inte om de skulle bo hos en, den relationen 

man har som är destruktiv. Men även om man så att säga har kommit ifrån, 

att man har särat på sig eller flyttat eller de har flyttat ifrån, så är det så att 

den personen kan ju ändå göra ens liv till ett helvete. För att polisen inte står 

utanför ens dörr dygnet runt. De gör ju inte det. (Bella) 

Det förekom således att kvinnorna tillskrev polisanmälan en betydelse av att 
utgöra en risk för, snarare än ett skydd mot männens våld. Av deras berättel-
ser framgår att de inte var trygga med att det straffrättsliga systemet kunde ga-
rantera deras säkerhet om de polisanmälde. Detta är intressant i ljuset av att 
imperativet om polisanmälan framställer polisanmälan som en hjälp att 
komma ur våld. Något Bella påpekar kan uppfattas inkludera skydd från våld. 
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I dessa berättelser framstår polisanmälan därmed som ett risktagande som kan 
få våldsamma konsekvenser, oavsett om mannen döms för brotten eller inte. 
Intervjudeltagarnas bedömning av polisanmälan som en risk för våld har stöd 
i tidigare studier, enligt vilka risken är hög för att kvinnor som polisanmält 
våld kommer att bli utsatta för våld igen av samma man (Brå 2001; 2010c).  

9.6 Frånvaro av rättsliga åtgärder 
I kapitel 7 beskrevs hur intervjudeltagarna, när de försökte ta sig ur våld, 
ställde sig frågan om en polisanmälan kunde bidra till det. En del av dem ut-
gick från att en polisanmälan inte skulle ha resulterat i några rättsliga åtgär-
der, så som åtal eller fällande dom. Intervjudeltagarna bedömde därför att en 
anmälan inte hade varit till hjälp, och såg det inte som meningsfullt att poli-
sanmäla. De använder uttryck som att det skulle ha varit ”meningslöst” eller 
”inte lönt” att polisanmäla.  

När kvinnorna resonerar om hur det kommer sig att deras ärenden inte 
skulle ha resulterat i åtal eller fällande dom hänvisar de till en specifik bedöm-
ning av deras ärenden om de anmält, eller till vad som framstår som en mer 
generell mediabild enligt vilken anmälningar om mäns våld i nära relationer 
sällan leder till fällande dom. I deras berättelser har jag identifierat tre anta-
ganden som ligger bakom deras förväntningar om att en polisanmälan inte 
skulle ha resulterat i åtal eller fällande dom. Dessa är att stödbevisningen var 
otillräcklig, att rättssystemet inte prioriterar ärenden om mäns partnervåld 
mot kvinnor och att det finns brister i den rättsliga hanteringen.  

Otillräcklig stödbevisning 
De intervjudeltagare som hänvisar till otillräcklig stödbevisning förmedlar att 
det inte fanns tillräckligt med bevisning som kunde stödja deras berättelse. 
Detta skulle enligt dem ha medfört att deras ord hade stått mot männens om 
de polisanmält, och att deras ärenden därför hade lagts ned. En del kvinnor 
utgick från att det inte fanns någon stödbevisning som styrkte brotten, och 
hänvisar till att de inte dokumenterat skador eller till att det saknades vittnen 
till männens våld. Andra kvinnor utgick från att den stödbevisning som fanns 
att tillgå inte var tillräcklig. En del av dem talar om att stödbevisningen var 
otillräcklig även när det, utifrån deras berättelser, fanns sådant som kunnat 
styrka brotten. Exempelvis vittnen till misshandel, förstörda värdesaker, sam-
talslistor på telefonen eller journalanteckningar av läkare. För Helen handlade 
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det om det sistnämnda. Av hennes berättelse framgår att hon uppsökte sjuk-
vård på grund av de skador i underlivet hon fått efter att hennes partner våld-
tagit henne, och att dessa skador fotograferades av sjukvårdspersonal. Samti-
digt hänvisar hon till att det saknades stödbevisning för samma våldtäkt.  

Jag hade bara bilden från undersökningen på den vårdcentralen av den våld-

täkten, men det var ingenting som sa att det var han som var förövaren ef-

tersom det saknades bevis, då ju. (Helen) 

Av berättelserna framgår att kvinnorna förväntade sig att det straffrättsliga 
systemet skulle ställa högre krav på stödbevisning än den bevisning de bedöm-
de fanns tillgänglig i deras fall. De förmedlar att de inte ville anmäla och ris-
kera att utsättas för de negativa konsekvenser en polisanmälan kunde föra 
med sig, om de inte bedömde att stödbevisningen var tillräcklig för åtal. Med 
utgångspunkt i antaganden om höga beviskrav, intog kvinnorna något som 
kan beskrivas som en rättslig blick genom vilken de betraktade deras respek-
tive situation, så som de förväntade sig att rättssystemet skulle betrakta den. 
De kan således beskrivas ha gjort en förhandsbedömning av bevisläget i deras 
”ärende”, och ärendets förväntade utfall.  

Det finns sådant som tyder på att ansvaret att göra en sådan förhandsbe-
dömning lades på en del kvinnor utifrån. En kvinna, Louise, berättar att hon 
talat med en polis om att polisanmäla mannens våld, och att denne sagt till 
henne att hon måste ha konkreta bevis för att komma någonstans. Förekoms-
ten av denna förhandsbedömning innebär att det i praktiken lades ett ansvar 
på kvinnorna – av dem själva eller andra – som ligger utanför vad som kan 
förväntas av dem i egenskap av brottsoffer. Ett ansvar som formellt ligger på 
förundersökningsledare att avgöra om det finns tillräckliga bevis för att väcka 
åtal eller inte. Denna förhandsbedömning kan beskrivas som en ”gallring” av 
ärenden före polisanmälan. Det finns dock en möjlighet att förundersöknings-
ledaren hade gjort en annan bedömning än kvinnan ifråga och beslutat att 
väcka åtal. Exempelvis om bevisningen hade värderats annorlunda eller om 
polisen samlat in stödbevisning som kvinnan inte visste fanns att tillgå.  

Lågprioriterade ärenden 
Det andra bakomliggande antagandet till att deras anmälningar inte förvänta-
des resultera i åtal eller fällande dom handlar om att rättssystemet inte skulle 

180



 
 

181 
 
 

prioritera ärenden om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En del kvinnor 
återkopplar till betydelsen av bevis – att dessa ärenden inte prioriteras högt 
inom rättssystemet, eftersom ord står mot ord och det ofta saknas bevisning. 
Enligt detta resonemang är det således delar av det som är specifikt vid mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer, att det ofta saknas vittnen och stödbevis-
ning, som antas ligga bakom att det inte prioriteras av polisen. Andra kvinnor 
uttrycker att det straffrättsliga systemet inte prioriterar dessa ärenden just för 
att det handlar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Det handlar om 
att polisen inte skulle betrakta denna typ av brottslighet som tillräckligt allvar-
lig. Bella berättar att hon antog att hennes polisanmälan skulle prioriterats ned 
till förmån för andra ”tyngre” fall.   

Det är alltid så att det finns tyngre fall och det finns alltid… Det känns pre-

cis som att det är ingenting som känns som viktigt för dem. Nej, det känns 

precis som att den skulle hamna längst ned i en pappershög, så känns det. 

Jag tror tyvärr utan att sitta och tala för alla, för det gör jag absolut inte, 

men jag tror att det är därför många inte anmäler. (Bella)  

Bella förmedlar att hon inte ville anmäla och hänvisar till risken för att polisen 
skulle betrakta ärendet som obetydligt och låta det bli liggandes längst ned i 
en pappershög. 

Brister i den rättsliga hanteringen  
Det tredje bakomliggande antagandet till att kvinnornas anmälningar inte för-
väntades resultera i åtal eller fällande dom, handlar om att det skulle finnas 
olika sorters brister i den rättsliga hanteringen. Dessa brister inkluderar: bris-
ter i polisens befogenhet för att kunna förhindra män från att skrämma kvin-
nor som polisanmält till tystnad, brister i kunskap om våldet hos de rättsliga 
representanterna, brister i lagstiftning, brister i tillämpning av befintlig lag-
stiftning samt brister i polisens bemötande av våldsutsatta kvinnor. Liv hänvi-
sar till brister i lagstiftning, tillämpning och bemötande.     

Men jag tror samtidigt att det finns för mycket luckor, både i lagen och hur 

man tillämpar lagen, och på bemötandet, framförallt. (Liv) 

De kvinnor som inte trodde att en polisanmälan skulle leda till åtal eller fäl-
lande dom, hänvisar således till höga beviskrav, till nedprioriteringar av ären-
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den om mäns våld mot kvinnor och till brister i den rättsliga hanteringen. Den 
bild av rättssystemets ärendehantering som kvinnorna ger uttryck för bekräf-
tas till viss del i andra studier. En låg andel (cirka 10-25 %) av det polisan-
mäla våldet mot kvinnor leder till att en person åtalas eller förklaras skyldig 
till brotten (Brå 2015b; Eriksson 2015; Scheffer Lindgren et al. 2012; Strandell 
2015). Stödbevisning är en viktig faktor som predicerar åtal vid partnervåld 
mot kvinnor (Ekström & Lindström 2015; Scheffer Lindgren et al. 2012). 
Ärenden om våld mot kvinnor kan uppfattas som lågstatus av polisen och pri-
oriteras ned (Lundberg 2001). Poliser själva upplever brister i kompetens och 
befogenheter (Lundberg 2001; Weinehall 2011). I det sammanhanget kan de 
här kvinnorna sägas ha förhållit sig till en realitet i vilken det straffrättsliga 
systemet inte alltid förmår skipa rättvisa vid mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer.  

9.7 Ytterligare kränkning 
En del intervjudeltagare tillskriver polisanmälan en betydelse av att utgöra en 
ytterligare kränkning för kvinnor som polisanmäler mäns våld i nära relation-
er. Det handlar om att kvinnor som polisanmäler mäns våld skulle ifrågasättas 
och skuldbeläggas av de rättsliga representanterna. Kvinnorna hänvisar an-
tingen till egna erfarenheter av möten med rättssystemet eller till sådant de läst 
och hört om andra kvinnor som polisanmält. De talar om polisanmälan och 
rättsprocessen som en ”negativ”, ”jobbig”, ”tråkig” eller ”förnedrande” upp-
levelse eller som ”den andra våldtäkten”. Louise hänvisar till egna och bekan-
tas erfarenheter av möten med polisen när hon talar om att polisen skuldbe-
lägger kvinnor som polisanmäler.  

Tvärtom får de en att få skuldkänslor. Det är ditt eget fel, ungefär. Deras 

mottagande av en är det.  Det är ditt eget fel, du får skylla dig själv, är du så 

dum så du stannar. (Louise)  

När man pratar med dem så vill de ha en till att vara förövaren. Det är mitt 

fel. Det är jag, när man pratar med dem, det är inte den stackars karlen. 

Han har gjort det för det har varit mitt fel. Jag har väl gjort någonting eller 

visat någonting. (Louise) 
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Louise förmedlar att polisen skuldbelägger kvinnor i dubbel bemärkelse. 
Kvinnan har ansvar för mannens våld, å ena sidan för att hon provocerat fram 
våldet, å andra sidan för att hon inte lämnat tidigare på grund av våldet. Den 
här ansvarsförskjutningen som ger kvinnor ansvar för deras egen våldsutsatt-
het, har visat sig förekomma i olika delar av samhället, däribland i det svenska 
rättssystemet (Burman 2007; Enander 2010; Scheffer Lindgren et al. 2009).  

Andra intervjudeltagare hänvisar till skildringar i media om att rättssyste-
met ifrågasätter och skuldbelägger kvinnor som polisanmäler våldtäkt eller 
misshandel. En del av dem hänvisar till specifika rättsfall som uppmärksam-
mats i media, medan andra talar mer generellt om en sådan rättslig hantering 
som problematiserats i media och litteratur, däribland av journalisten och för-
fattaren Wennstam. I reportageboken Flickan och Skulden uppmärksammar 
Wennstam (2002) en rättslig praxis vid våldtäktsärenden som, utifrån en man-
lig utgångspunkt, ifrågasätter våldtäktsoffer och förskjuter ansvaret för våld-
täkter från förövare till offer. Angela förhåller sig till denna rättsliga hantering 
när hon hänvisar till att hon tagit del av skildringar i media om hur våldtagna 
och misshandlade kvinnors utseende och beteende används mot dem för att 
avgöra om våldet de utsatts för är att betrakta som brottsligt eller inte.  

Men man har hört för mycket med det här att kvinnor blir utsatta för miss-

handel och våldtäkter, och det skylls så mycket på kvinnorna. Hon var 

kanske inte rätt klädd eller hon hade… det är mycket sådana här grejer. Jag 

tycker att de lägger alldeles för mycket tryck på kvinnan, att hon ska bevisa 

sin oskuld, fastän det är hon som blir utsatt. (Angela) 

En del kvinnor tillskriver således polisanmälan en betydelse av att utgöra en 
ytterligare kränkning för kvinnor som polisanmäler mäns partnervåld och 
våldtäkter. De hänvisar till att det straffrättsliga systemet skulle ifrågasätta 
kvinnor och förskjuta ansvar för våldet från de våldsutövande männen till de 
våldsutsatta kvinnorna. Enligt detta resonemang riskerar en polisanmälan av 
mäns våld mot kvinnor leda till att kvinnan går från en utsatthet för våld av 
mannen, till en annan utsatthet av rättssystemet. I sin berättelse kontrasterar 
Angela den könsojämlika rättsliga praktik hon läst om, med det svenska jäm-
ställdhetsidealet.  

Fortfarande är det så i vårt samhälle alltså, tyvärr. Trots att vi kommit så 
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långt med jämställdhet så är det fortfarande den mentaliteten. (Angela) 

Angelas uttalande kan sägas fånga spänningen mellan den svenska nationella 
självbilden om jämställdhet, och det vardagliga könsojämlika görandet. Denna 
spänning har diskuterats i andra studier (Towns 2010; Wendt 2012). I det här 
fallet består det vardagliga könsojämlika görandet både av att män utsätter 
kvinnor för våld och en förväntad könsojämlik rättslig praktik, i vilken vålds-
utsatta kvinnor antas tillskrivas ansvar för det våld männen utsatt dem för (jfr 
Andersson 2004; Burman 2007; Scheffer Lindgren et al. 2009). 

9.8 Offentliggörande 
En polisanmälan av mäns våld mot kvinnor i nära relationer medför att man-
nens våld och kvinnans utsatthet blir känt inför andra. Inledningsvis inför det 
straffrättsliga systemet, som i sin tur omfattas av offentlighetsprincipen, vilket 
medför att mannens våld även kan bli känt inför omgivningen. Polisanmäl-
ningar, rättegångar och domslut är offentligt tillgängliga och kan uppmärk-
sammas i media. Att kvinnorna var väl medvetna om polisanmälans offentlig-
görande funktion framkommer av att de tillskriver polisanmälan en betydelse 
av att utgöra ett offentliggörande av männens våld mot dem.  

Detta offentliggörande sågs i huvudsak som ovälkommet. Kvinnorna ville 
inte att andra skulle få veta att de utsattes för våld av en man de hade, eller 
hade haft en parrelation med, och i många fall bildat familj med. De ville inte 
anmäla, eftersom en polisanmälan hade offentliggjort det våld de ansträngt sig 
för att dölja (jfr Davies et al. 2007; Grøvdal 2011). Kvinnorna talar om den 
egna våldsutsattheten som skamfylld. Det som gjorde att de ville dölja våldet 
inför omgivningen handlar om att de tänkte att andra skulle se annorlunda på 
dem, om de fick veta. Kvinnorna förväntade sig att andras bild av dem skulle 
förändras om de berättade om våldet, eller till och med förstöras, som i Lovi-
sas fall.  

Om då folk har en fin bild av en så vill man leva upp till den. Att tala om att 

man blir slagen är också att förstöra bilden av sig själv. (Lovisa) 

Av kvinnornas resonemang framkommer att de antog att deras utsatthet för 
mäns våld i nära relationer skulle förmedla någonting till omgivningen om hur 
de var, och hur de inte var. Detta fördjupas nedan.  
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Våldsutsatt14 
Ett mönster i empirin är att intervjudeltagarna förhöll sig till antaganden om 
kvinnor utsatta för mäns våld i nära relationer. Det var en bild de varken 
kunde identifiera sig själva med, eller ville att andra skulle identifiera dem 
med. Ett liknande mönster har även beskrivits av Hydén (1995). Rebecka är 
en av dem som inte kände igen sig själv i den bild hon hade av våldsutsatta 
kvinnor. Så som hon såg det så var det inte vem som helst som utsattes för 
detta våld, utan det var en ”annan typ” av kvinnor.   

Då kände jag att det var en viss typ av människor som hamnade i det här. 

Det var människor som inte kan stå upp för sig själva och som är svaga, 

som var en väldigt liten grupp av människor. (…) Men att det kanske var 

missbruksproblematik, arbetslöshet, jättekonstiga saker. Jag förknippade det 

inte med vanliga människor. Det låter jättekonstigt, det låter jättekonstigt 

att säga det nu, men det var en annan typ av människor. (Rebecka) 

I intervjuberättelserna beskrivs våldsutsatta kvinnor utifrån en bristande för-
måga eller hjälplöshet. Att de inte kan stå upp för sig, ta hand om sig, ta tag i 
sin situation och markera gränser till männen. Att det är kvinnor som är 
svaga, utsatta, ynkliga och offer. Våldsutsatta kvinnor beskrivs även som le-
vandes i en social eller ekonomisk utsatthet utöver våldet, exempelvis med 
missbruksproblematik, arbetslöshet eller prostitution. Slutligen beskrivs vålds-
utsatta kvinnor som sjuka kvinnor det måste vara någonting fel på, eftersom 
de ”framkallar” våldet hos männen eller stannar kvar, istället för att lämna 
dem.  

I berättelserna framträder således en bild av våldsutsatta kvinnor som en 
särskild grupp av kvinnor som är hjälplösa, socialt och ekonomiskt utsatta el-
ler sjukliga.15 De här antagandena intervjudeltagarna ger uttryck för tillskriver 
våldsutsatta kvinnor ett annorlundaskap som skiljer ut dem från ”normala” 
kvinnor. De antas avvika från ”vanliga” kvinnor genom sin hjälplöshet, sin 
sociala och ekonomiska utsatthet och sin sjuklighet. Kvinnorna förmedlar att 
                                                   
 
14 Underrubrikerna i detta avsnitt hänvisar till kvinnornas beskrivningar av hur de förväntade sig att 
andra skulle betrakta dem om våldet blev känt.  
15 Kvinnorna reviderade sin bild av våldsutsatta kvinnor när de identifierade sig själva som utsatta för 
mäns våld i nära relationer eller när de träffade andra kvinnor som utsatts för detta våld.  
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de inte ville polisanmäla och således riskera att betraktas som avvikare, utan 
uttrycker en önskan om att tillhöra normaliteten. Daniela uttrycker det som 
att hon inte ville ha med polisen att göra, utan ville vara vanlig, som alla 
andra.  

Daniela Man vill inte ha med polisen att göra. Då måste man erkänna 

också att man är utsatt. Att man är en av dem som blir misshand-

lade, och det vill man ju inte. 

Mari Är det svårt att göra det? 

Daniela Ja, absolut. Det är ju bara de utslagna som blir misshandlade. 

Alltså, det är så man ser det. Man vill inte tillhöra dem, vara en 

av dem.  

Mari De utslagna? 

Daniela Det är så man tänker. Missbrukare eller… Man tänker inte att 

det händer i vanliga familjer. Det är det, man vill ju vara vanlig, 

som alla andra.  

Kvinnorna förmedlar således att de inte ville berätta om våldet, eftersom de 
inte ville att andra skulle betrakta dem utifrån dessa antaganden om våldsut-
satta kvinnor, nämligen som hjälplösa, socialt och ekonomiskt utsatta eller 
sjukliga kvinnor. De väntade sig att deras våldserfarenheter skulle säga någon-
ting till andra om vem de var: att de skulle ”bli” deras våldserfarenheter i and-
ras ögon (jfr Hydén 1999). Detta framstår som en farhåga om att bli stereo-
typifierad av omgivningen, det vill säga en farhåga om att de, om andra fick 
veta, skulle tillskrivas, reduceras och begränsas till det som ”våldsutsatta 
kvinnor” förutsätts vara (jfr Mattsson 2010). Stereotypifiering medför enligt 
Mattsson att ”[m]an blir osynliggjord i förhållande till den komplexitet man 
bär både som person och i sitt handlande” (Mattsson 2010, s 42). Om de ste-
reotypifierades skulle de inte längre betraktas som de komplexa personer de 
var.  

Av berättelserna framgår att offentliggörandet i samband med en polisan-
mälan förväntades få omfattande konsekvenser för det egna livet. En kvinna, 
Lovisa, talar om att mannens våld ”smittade över” på henne själv och blev en 
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”förfulning” av henne. En annan kvinna, Rebecka, trodde att hon skulle för-
lora sitt arbete och sina vänner om våldet polisanmäldes.   

Det var det jag kände att då har jag ingenting, för jag kommer att förlora 

allting. Det är ingen som kommer att acceptera mig för att jag har varit i en 

relation där jag har tillåtit någon att göra något sådant mot mig. (Rebecka) 

Misslyckad 
Ett annat mönster i empirin är att kvinnorna antog att deras våldsutsatthet 
skulle förmedla till omgivningen att de inte förmått leva upp till olika förvänt-
ningar på dem.  

Lämna och inte återvända 
En typ av sådana förväntningar handlar om vad kvinnor förväntas göra om de 
utsätts för mäns våld i nära relationer: lämna, inte återvända och polisanmäla. 
En del intervjudeltagare hänvisar till devisen om att kvinnor ska ”gå vid första 
slaget”. Detta är någonting som de förmedlar är allmänt känt, som de är upp-
vuxna med samt har lärt sig av föräldrar och samhälle. En del kvinnor såg sig 
inte ha lyckats leva upp till de här förväntningarna. Vissa av dem lämnade inte 
vid första slaget, andra återvände till mannen efter att de lämnat, och ytterli-
gare andra återvände efter att de polisanmält och/eller mannen dömts för våld 
mot dem. Om kvinnorna polisanmält hade andra fått veta att de inte ”lyck-
ats” leva upp till förväntningarna, utan stannat kvar med, eller återvänt till, 
den våldsutövande mannen. En del kvinnor använder uttryck som att de då 
skulle framstå som ”idioter” eller som ”dumma” i andras ögon. Magdalena 
liknar en polisanmälan under pågående parrelation med en ”idiotförklaring” 
av sig själv.  

Så att om jag hade bestämt mig för att jag vill vara kvar här, men jag poli-

sanmäler. Alltså, det hade jag inte fått ihop. Hur tänkte du där? Det var ju 

redan så att man utsattes för idiotgrejer som man minimaliserade för att 

rädda sig själv. Att säga att det inte är så farligt. ”Han blir lite arg, men han 

ångrar sig sedan, det är tur det. Så är det ju, ibland är man lite tempera-

mentsfull.” Släpper man den förklaringsgrunden så står man ju själv där 

som en idiot, om man ser det för vad det är. (Magdalena) 
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Magdalena förmedlar att en polisanmälan hade varit en idiotförklaring av 
henne själv eftersom hon genom en polisanmälan skulle ha visat att hon såg 
mannens våld som våld i nära relationer, samtidigt som hon stannade kvar hos 
mannen som utsatte henne för detta våld. För att undvika att betraktas som en 
”idiot”, såg hon sig istället som tvungen att bagatellisera mannens våld så att 
det framstod som någonting mer eller mindre normalt inom heterosexuell två-
samhet.  

Bakom talet om att kvinnorna skulle betraktas som ”dumma” för att de 
stannat kvar eller återvänt, finns antaganden om att de borde ha förstått att 
männen skulle utsätta dem för våld igen, eftersom de hade gjort det tidigare. 
Det framstår som att kvinnor förutsätts att både känna till, och förhålla sig 
till, att våldsutövande män ofta upprepar sitt våld. Att ett slag ofta följs av 
flera. De kvinnor som stannat kvar eller som återvänt ”borde” ha vetat och 
gjort bättre, och riskerade därför att tillskrivas ansvar för männens våld däref-
ter. Detta ansvar uttrycks i Ronjas berättelse som att hon får ”skylla sig själv” 
som återupptagit relationen till mannen efter att hon polisanmält honom och 
efter att han dömts för våld mot henne. Ronja berättar att risken att andra 
skulle betrakta henne som dum som återupptagit parrelationen, fick henne att 
hemlighålla parrelationen samt att avvakta med polisanmälan när mannen 
återupptog våldet igen. I citatet nedan beskriver Ronja hur hon väntade sig att 
omgivningen skulle betrakta henne om det blivit känt att hon återupptagit 
parrelationen till mannen efter att han dömts för våld mot henne. 

Men jag har ju polisanmält honom. Alltså det är en myndighet och han har 

fått straff, och ändå tar jag tillbaka honom. Då kan jag aldrig mer… Alltså 

de måste tänka, ”Är hon helt dum i huvudet, hon får skylla sig själv”. 

(Ronja) 

Kvinnorna förmedlar att de såg en risk att de, om de polisanmält, skulle till-
skrivas ansvar för deras egen våldsutsatthet. Ett ansvar de också verkar ha till-
skrivit sig själva. Detta ansvar uttrycks i kvinnornas berättelser som att de 
skulle ha ”tillåtit” männens våld, ”tillåtit sig” att bli misshandlade eller ”ut-
satt sig för” männens våld (jfr Enander 2010; Hydén 2005).   
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Inte underordna sig 
En annan sådan förväntning är förknippad med unga kvinnor. Lova berättar 
att hon upplever att det finns förväntningar på unga kvinnor om att de ska 
vara starka, ta för sig, lyckas och ha större ambitioner är kvinnor i deras för-
äldrageneration som fogat sig (jfr Grøvdal 2011). Att samhället ska gå framåt 
när det gäller jämlikhet mellan kvinnor och män. Samtidigt som Lova utsattes 
för våld av pojkvännen, studerade hon genusvetenskap och engagerade sig i en 
feministisk förening. Av Lovas berättelse framgår att detta feministiska sam-
manhang förde med sig höga förväntningar på henne om att leva jämlikt och 
att inte underordna sig män. Förväntningar som Lova beskriver kan ha gjort 
det särskilt svårt för henne att berätta om pojkvännens våld.  

Ja, men att för mig så skulle det kännas som ett erkännande av ett stort 

misslyckande. Att jag skulle känna mig lite som en bluff. Att hela mitt fe-

ministiska engagemang och den biten skulle kännas som en bluff på något 

sätt. Någon slags dubbelmoral. Jag vet inte exakt hur jag tänkte. Det är ju 

många som skäms. Det kanske förstärktes, den här barriären, att jag hade 

ett tydligt engagemang och sedan att jag läste genus och var omgiven av fe-

minister. Tjejer som tyckte att gränsen för patriarkatet går vid att raka be-

nen. Att det är svårt att öppna upp och säga att jag lever i ett sjukt förhål-

lande, att jag har valt den här mannen som slår mig. Ja, det kunde man lik-

som inte säga, för att man skulle vara den här unga, starka, framgångsrika 

tjejen. Det var lite den attityden. (Lova)     

Om Lova berättat om våldet, hade hennes ”dubbelmoral” avslöjats – utåt sett 
förespråkade hon jämlikhet, men i det inre blev hon förtryckt av en man. Hon 
såg avslöjandet av pojkvännens våld som ett erkännande av att hon misslyck-
ats som feminist.   

Nå framgång 
En del intervjudeltagare gav även uttryck för förväntningar på dem om att 
vara ambitiösa och nå framgång med det de tar sig för, däribland beträffande 
par- och familjeprojekten. De kvinnor som uttrycker denna typ av förväntning 
förmedlar en bild av sig själva som ambitiösa (”duktiga”) kvinnor, som gör 
sitt bästa och som också når framgång med det de tar sig för. Att de, med sina 
höga ambitioner, inte varit framgångsrika när det gäller parprojektet och valet 
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av partner beskrivs som ett ”misslyckande” och ett ”nederlag”. De förmedlar 
att de såg polisanmälan som ett erkännande av att de inte lyckats med par- 
och familjeprojekten. Lovisa berättar att hon såg kontakterna med kvinnojou-
ren och polisen som sitt livs misslyckande då det innebar att hon inte ”lyck-
ats” med parrelationen.  

Jag ser det som mitt livs misslyckande, och det säger ganska mycket om hur 

jag såg på vår relation. Som ett projekt på något sätt, jag märker det själv nu 

när jag säger det, som jag skulle lyckas med. (Lovisa) 

Lovisa jämför parrelationen med ett projekt hon skulle lyckas med, på ett lik-
nande sätt som hon skulle lyckas med andra projekt, i sitt arbetsliv. ”Miss-
lyckandet” förefaller i huvudsak ha handlat om förväntningar på kvinnorna 
om att nå framgång generellt sett. Att Lovisa talar om separationen som sitt 
”livs misslyckande” tyder dock på att detta sågs som ett misslyckande av sär-
skild dignitet. Möjligen kan detta relateras till en stark tvåsamhetsnorm, som 
får till konsekvens att frånvaro av tvåsamhet, i det här fallet genom separat-
ionen, upplevs som ett personligt misslyckande (jfr Agevall 2012).  

Avvikare i flera avseenden 
I det här avsnittet har jag beskrivit hur intervjudeltagarna tillskrev polisanmä-
lan en betydelse av offentliggörande av männens våld, och således också av 
deras våldsutsatthet. Av kvinnornas resonemang framgår att de inte ville att 
deras våldsutsatthet skulle bli känd inför omgivningen eftersom den antogs 
säga någonting om hur de var (våldsutsatta kvinnor), och hur de inte var (ide-
ala kvinnor). Det framstår således som att en polisanmälan inte bara tillskrevs 
en betydelse av offentliggörande av männens våld mot dem, utan också ett of-
fentliggörande av att kvinnorna i olika avseenden avvek från ideal för femini-
nitet.  

Å ena sidan hade en polisanmälan kunnat offentliggöra dem som avvikare 
om de tillskrevs en ”identitet” som ”våldsutsatta kvinnor”. Den bild kvin-
norna förmedlar av våldsutsatta kvinnor, konstruerar kvinnor med våldserfa-
renhet som hjälplösa kvinnor, som socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor och 
som sjuka kvinnor. Dessa antaganden om våldsutsatta kvinnor förstås här 
som möjliggjorda av en avvikelsediskurs om mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer. Avvikelsediskursen bidrar till att konstruera detta våld som en avvi-
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kelse från ”normal” heterosexuell tvåsamhet, vars aktörer avviker från ”nor-
mala” kvinnor och män med avseende på deras antagna ekonomiska utsatthet, 
psykiska ohälsa, missbruksproblematik, olyckliga barndom eller icke-svenska 
etnicitet (Burman 2007; Kolfjord 2004; Mellberg 2004; Wendt Höjer 2002).     

Å andra sidan hade en polisanmälan kunnat offentliggöra kvinnorna som 
avvikare i det avseendet att de inte förmådde leva upp till förväntningar på 
dem om att lämna och inte återvända till männen, om att inte underordna sig 
män och om att lyckas med det de tar sig för. Dessa förväntningar som kvin-
norna förhåller sig till tolkas här som uttryck för ett ideal om jämställd femi-
ninitet. Detta ideal kan förstås i relation till den svenska kontexten i vilken en 
diskurs om jämställdhet kan beskrivas som dominerande (Enander 2010; 
Gottzén & Jonsson 2012; Nilsson & Lövkrona 2015; Wendt 2012). I Sverige 
förväntas kvinnor och män vara jämställda varandra. Därtill anses de struktu-
rella förutsättningarna till stor del finnas för att kvinnor ska kunna vara jäm-
ställda män, vilket bland annat inkluderar en utvecklad barnomsorg, delad 
föräldraförsäkring och en utvecklad stödapparat till våldsutsatta kvinnor (jfr 
Enander 2010). Här finns antaganden om att kvinnor i Sverige inte hålls till-
baka, utan har alla förutsättningar för att vara självständiga, jämställda, 
framgångsrika och lämna män som utsätter dem för våld. Denna jämställd-
hetsdiskurs bidrar således till att konstruera en femininitet som präglas av ett 
ideal om jämställdhet. Om idealet är jämställdhet och förutsättningarna för 
jämställdhet antas finnas, kan kvinnor som inte uppvisar den jämställda femi-
niniteten klandras. I det här fallet genom att ha stannat kvar eller återvänt till 
en våldsutövande man, ha underordnat sig en man eller inte ha varit fram-
gångsrik med parprojektet. Problemet med kvinnornas våldsutsatthet blir då 
deras egen – det är de som inte lyckats göra den jämställda femininiteten, utan 
”tillåtit sig” att underordnas och utsättas för våld. Detta trots de goda förut-
sättningar som antas finnas för kvinnor i Sverige om att nå framgång, inte un-
derordna sig och att ta sig ur mäns partnervåld.    

Avvikelserna kvinnorna inte ville tillskrivas kan både sägas ha handlat om 
ett ”varande” och ett ”görande”. Om deras våldsutsatthet offentliggjordes 
kunde de tillskrivas en avvikelse i det de ”var”, det vill säga våldsutsatta kvin-
nor, och i det de ”gjorde”, det vill säga inte gjorde femininitet på ”rätt” sätt. 
När de här två aspekterna av avvikelser förs samman framstår mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer som ett individuellt kvinnoproblem som ”drabbar” 
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kvinnor som antingen inte lyckats göra femininitet på ”rätt” sätt, det vill säga 
lämnat, levt jämställt och lyckats, eller som avviker från ”normala” kvinnor i 
sin hjälplöshet, i sin sociala och ekonomiska utsatthet eller i sin sjuklighet. 
När våldsutsatthet framstår som uttryck för individuella tillkortakommanden 
och inte en strukturell ojämlikhet mellan kvinnor och män, skärmas våldsut-
satta kvinnor av från ”vanliga” kvinnor och görs till de Andra, till avvikare 
(jfr Enander 2010; Kolfjord 2004; Wendt Höjer 2002).  

För att undvika att framstå som avvikare hade kvinnorna att försöka dölja 
männens våld och att ”spela upp” normalitet och jämställdhet. Exempelvis 
genom att dölja skador av våld, avstå polisanmälan eller använda sig av tolk-
ningsramar som normaliserade, bagatelliserade och bortförklarade männens 
våld mot dem inför deras omgivning. De tvingades dölja deras egen underord-
ning för att inte framstå som förtryckta, och därmed ha ”misslyckats” med att 
efterleva ideal om en jämställd femininitet. 

Det framstår som att dessa antaganden om våldsutsatta kvinnor och idealet 
om en jämställd femininitet kan utgöra hinder för kvinnor att identifiera, att 
berätta om, och att polisanmäla, mäns våld i nära relationer. Eller som Lova 
uttrycker det, att det är svårt att prata om mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner ”eftersom det då inte ska existera i Sverige för att vi är så jämställda”.  

9.9 Avslutning 
I det här kapitlet har jag analyserat åtta betydelser som kvinnorna tillskrev po-
lisanmälan, rättsprocessen och dess konsekvenser. Dessa är skydd, gränsmar-
kering, upprättelse, för andra kvinnors skull, risk för våld, frånvaro av rätts-
liga åtgärder, ytterligare kränkning och offentliggörande. Som avslutning på 
detta kapitel vill jag diskutera hur de här betydelserna kan förstås och vilken 
betydelse de kan tänkas ha haft för frigörelsen från våld. 

Dessa betydelser förefaller ha informerat kvinnorna i deras beslut om polis-
anmälan. De informerade kvinnorna om vad en polisanmälan och rättsprocess 
kunde få för konsekvenser för deras situation. Kvinnorna fick dessa betydelser 
förmedlade till sig genom media och litteratur, men även genom andra kanaler 
så som polisens hemsida, vänner, bekanta, våldsutövare och poliser. De olika 
betydelserna grundar sig på (utsagor om) rättssystemets hantering av mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer och kvinnors möten med det straffrättsliga 
systemet.  
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Dessa betydelser behandlas i andra studier som skäl, motiv eller orsaker till 
kvinnors beslut att polisanmäla eller att avstå från att polisanmäla mäns våld i 
nära relationer (Agevall 2012; Davies et al. 2007; Felson et al. 2002; Grøvdal 
2011; Rejmer et al. 2010). Betraktas dem som skäl för eller mot polisanmälan, 
kan hälften beskrivas tala för polisanmälan, nämligen polisanmälan som 
skydd, som gränsmarkering, som upprättelse och för andra kvinnors skull. 
Hälften kan beskrivas tala mot polisanmälan, nämligen polisanmälan som risk 
för våld, som frånvaro av rättsliga åtgärder, som ytterligare kränkning och 
som offentliggörande. Det här perspektivet om de skäl eller motiv som ligger 
bakom kvinnors beslut om polisanmälan är både relevant för och ger kun-
skaper till ett samhälle som eftersträvar att brott polisanmäls och lagförs. De 
skäl som talar mot en polisanmälan kan tolkas som hinder för polisanmälan. 
Att en del kvinnor såg polisanmälan som en risk för våld, som meningslöst el-
ler som en ytterligare kränkning tyder på en bristande tilltro till det straffrätts-
liga systemet. De skäl som talar för en polisanmälan visar samtidigt att andra 
kvinnor hade tilltro till systemet.  

Dessa betydelser kan även förstås som ”argument” som pekar i olika rikt-
ningar för om en polisanmälan kan vara till hjälp för kvinnors frigörelse från 
våld. Ett sådant perspektiv inkluderar således det mål kvinnorna strävade mot 
– att ta sig ur våld – och polisanmälan framstår i olika utsträckning som ett 
medel som kvinnorna kunde använda sig av för att ta sig dit. Det perspektivet 
utgör ett ”kvinno”-perspektiv i den meningen att det utgår från kvinnornas 
mål att ta sig ur våld. Detta till skillnad från det ovan diskuterade perspektivet 
som kan beskrivas utgå från ett myndighetsperspektiv, i den mening att det 
utgår från målet för rättsstaten att brott ska lagföras.  

Dessa betydelser informerade kvinnorna om huruvida en polisanmälan 
kunde tänkas bidra till att de tog sig ur våld och vad en polisanmälan kunde 
tänkas leda till i övrigt. Tre av dessa betydelser framställer polisanmälan som 
ett medel för frigörelsen från våld, nämligen polisanmälan som skydd mot 
våld, som gränsmarkering till männen och som upprättelse för den orätt som 
begåtts mot kvinnorna. Dessa betydelser talar således för en polisanmälan, och 
kan tillskrivas en möjliggörande funktion för, att kvinnorna skulle använda sig 
av det straffrättsliga systemet för att ta sig ur våld.  

Fyra av dessa betydelser framställer polisanmälan som meningslös eller ne-
gativ i någon bemärkelse, nämligen polisanmälan som risk för våld, som från-
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varo av rättsliga åtgärder, som ytterligare kränkning och som offentliggörande 
av en våldsutsatthet kvinnorna ville dölja. Utifrån dessa betydelser framstår 
polisanmälan som till ingen nytta, och i vissa fall som kontraproduktiv, för 
frigörelsen från våld. Det senare då den tillskrivs en risk för ytterligare utsatt-
het, antingen för våld av männen eller för ifrågasättande och skuldbeläggande 
av rättssystemet. Dessa betydelser talar således mot, och kan tillskrivas en be-
gränsande funktion, för att kvinnorna skulle använda sig av det straffrättsliga 
systemet för att ta sig ur våld.  

Genom dessa betydelser framkommer att en polisanmälan ansågs kunna 
underlätta eller försvåra möjligheten att ta sig ur mäns våld i nära relationer. 
Underlätta i det avseendet att den ansågs kunna leda till att de fick skydd, 
hjälp och upprättelse. Försvåra i det avseendet att den ansågs kunna hålla kvar 
kvinnan i relationen till mannen så länge rättsprocessen pågick trots att våldet 
upphört, eller hålla kvar kvinnan i våldet genom våldsamma repressalier som 
en följd av anmälan.  

Till sist vill jag föra några avslutade resonemang om vilken funktion dessa 
betydelser kan tänkas få när det gäller könsojämlikhet. Om de kan tänkas re-
producera eller motverka ojämlikhet mellan kvinnor och män. De betydelser 
enligt vilka polisanmälan framstår som en möjlighet för kvinnor att ta sig ur 
våld kan tolkas som att de motverkar ojämlikhet, i den mening att de kan bi-
dra till att kvinnor vänder sig till polisen och därigenom får hjälp för att ta sig 
ur våld och att våldet synliggörs som våld i brottsstatistiken. Samtidigt fram-
går det av tidigare forskning att det inte nödvändigtvis är så att kvinnor som 
polisanmäler också erhåller det straffrättsliga systemets skydd och hjälp (Age-
vall 2012; Burman 2007; Diesen & Diesen 2009; Grøvdal 2011). Denna fråga 
kommer jag att återkomma till i nästkommande kapitel. De betydelser enligt 
vilka polisanmälan framstår som till ingen nytta eller som försvårande för fri-
görelsen från våld kan tolkas som att de reproducerar könsojämlikhet. Detta i 
den mening att de kan bidra till att kvinnor, utifrån antaganden om vad en po-
lisanmälan kan innebära, avstår från möjligheten att få det straffrättsliga sy-
stemets stöd och hjälp för att ta sig ur våld. Samtidigt kan de också förstås 
som de ”beslutsunderlag” som finns tillgängliga och som kan informera kvin-
nor om sådant som kan beskrivas som brister i den rättsliga hanteringen eller 
sådant som kan upplevas som mödosamt med att genomgå en rättsprocess. På 
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så sätt ges kvinnor en möjlighet att välja bort rättssystemet till förmån för 
andra vägar för att ta sig ur våld.   
 
Av de här första tre resultatkapitlen, kapitel 7-9, framgår att det finns sådant 
som kan beskrivas som olika hinder för att kvinnor ska polisanmäla, och 
därmed använda sig av det straffrättsliga systemet för att ta sig ur våld. Hin-
der så som att parrelationen till mannen pågår; känslor av kärlek, hopp och 
rädsla; om våldet definieras som någonting annat än våld eller om en polisan-
mälan inte anses vara till hjälp. Tröskeln för att polisanmäla och ”komma in” 
i rättssystemet framstår således som hög. I nästa kapitel utforskas vissa 
aspekter av det som inträffade när intervjudeltagarna tagit sig över tröskeln 
och berättat för polisen om männens våld. 
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10. NÄR DET SKAVER – 
FRIKTIONSPUNKTER I MÖTET 
MED RÄTTSYSTEMET 

De kvinnor som berättade för polisen om männens våld mot dem, tog sig förbi 
hindren för polisanmälan och över tröskeln in i det straffrättsliga systemet. 
När de polisanmälde eller medverkade i rättsprocessen följde de det samhälle-
liga imperativet om att polisanmäla mäns våld i nära relationer. De polisan-
mälde för att de hoppades, och i vissa fall förväntade sig att, få hjälp av rätts-
systemet för att ta sig ur våld. Deras möten med det straffrättsliga systemet 
blev inte alltid så som de hade tänkt sig. Mötena var inte friktionsfria. I inter-
vjuberättelserna har jag identifierat beröringspunkter där det skaver i mötet 
mellan kvinnorna och rättssystemet. Dessa beröringspunkter kallas här för 
friktionspunkter. I mötet med det straffrättsliga systemet hade kvinnorna att 
förhålla sig till dessa friktionspunkter och att agera i relation till dem.  

I det här kapitlet beskrivs och analyseras fem friktionspunkter samt kvin-
nornas aktörskap i relation till dem. Kapitlet fokuserar enskilda medborga-
res/kvinnors möte med det straffrättsliga systemet. De poliser, åklagare, mål-
sägandebiträden, försvarsadvokater och domare som intervjudeltagarna berät-
tar om, betraktas här som företrädare för (olika delar av) det straffrättsliga 
systemet.  

Till skillnad från föregående kapitel, som behandlade kvinnornas förvänt-
ningar på mötet med rättssystemet, så behandlar detta kapitel kvinnornas egna 
erfarenheter av mötet med rättssystemet. Den empiri som utgör underlag för 
kapitlet är berättelserna av de tolv kvinnor där våldet polisanmäldes och de 
två kvinnor som berättade för polisen om våldet utan att en polisanmälan 
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upprättades. Övriga intervjuberättelser har uteslutits ur analysen, då dessa 
kvinnor inte var i kontakt med det straffrättsliga systemet med anledning av 
männens våld mot dem.    

10.1 Våldets samhällsangelägenhet 
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer har historiskt sett betraktats som en 
privat angelägenhet. I kapitel 2 beskrev jag hur detta våld sedan den senare 
delen av 1900-talet alltmer kommit att betraktas som en samhällsangelägen-
het. Det har bland annat skett genom flera rättsliga reformer, så som att miss-
handel i hemmet blivit ett allmänt åtalsbrott. Att ett brott faller under allmänt 
åtal innebär som tidigare beskrivits att åklagaren väcker åtal för det allmän-
nas, det vill säga samhällets, räkning. Vid kännedom om brott som faller un-
der allmänt åtal ska polisen ta upp en anmälan, och en förundersökning ska 
inledas av polis eller åklagare. För kvinnor innebär det att någon annan kan 
polisanmäla männens våld mot dem. Det innebär också att de inte kan ”ta 
tillbaka”, eller återkalla, en polisanmälan gällande ett brott som faller under 
allmänt åtal. När mäns våld mot kvinnor i nära relationer kommer till polis 
och åklagares kännedom ”görs” alltså det våld som tidigare, av både sam-
hället och intervjudeltagarna16, betraktats som en privat angelägenhet till en 
samhällsangelägenhet. 

I det här avsnittet belyses den friktion som uppstod i mötet mellan kvin-
norna och det straffrättsliga systemet när deras syn på våldets samhällsangelä-
genhet skiljde sig åt. Det handlade om att de hade olika uppfattning om män-
nens våld var att betrakta och hantera som en privat angelägenhet, eller som 
en angelägenhet för det straffrättsliga systemet. Här beskrivs även hur kvin-
norna förhöll sig till, och valde att agera i relation till detta. Inledningsvis be-
skrivs den friktion som uppstod när rättssystemet betraktade männens våld 
som en samhällsangelägenhet, men inte kvinnorna, därefter beskrivs det om-
vända – när kvinnorna betraktade våldet som en samhällsangelägenhet, men 
inte rättssystemet.  
                                                   
 
16 I kapitel 8 beskrev jag hur det var möjligt för intervjudeltagarna att tolka männens våld mot dem 
som sex, svartsjuka, relations- eller separationsproblem, och därmed som någonting som ofta betraktas 
som en privat angelägenhet.  
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Enligt rättssystemet – men inte kvinnorna 
En del intervjudeltagare berättar om tillfällen när poliser och åklagare ville 
upprätta en anmälan eller väcka åtal mot männen för brott som faller under 
allmänt åtal, när de själva inte ville att så skulle ske. Kvinnorna försökte då 
förmå rättssystemet att avstå från att upprätta polisanmälan eller avstå från 
att väcka åtal. Detta genom att exempelvis vädja till polisen, avstå från att låta 
undersöka sig för bevissäkring eller uttala ”hot” om att inte vittna eller om att 
ändra vittnesmål om ärendet tas upp i domstol.  

När det gäller upprättande av polisanmälan tycks poliserna ha hanterat sin 
skyldighet att ta upp anmälan olika beroende på vilken typ av brott kvinnorna 
berättade om. Vissa kvinnor berättade för polisen om våld som de inte ville 
polisanmäla, utan att känna till polisens skyldighet att upprätta en anmälan 
vid brott som faller under allmänt åtal. När kvinnorna förstod att poliserna 
hade för avsikt att upprätta en anmälan försökte de förmå dem att avstå. I de 
fall brotten omfattade fysiskt våld tog poliserna upp en anmälan, oavsett 
kvinnornas protester. Detta med hänvisning till deras skyldighet att ta upp en 
anmälan vid kännedom om brott som faller under allmänt åtal, samt att rätts-
processen inte var möjlig att stoppa för att kvinnorna ville att så skulle ske.  

I de fall brotten omfattade våldtäkt tycks poliserna ha gjort en annan be-
dömning. Frida är en av de kvinnor som berättade för polisen om våld utan 
att vilja anmäla. Under ett polisförhör berättade Frida att exsambon miss-
handlat och våldtagit henne efter separationen. Hon tydliggjorde att hon inte 
ville anmäla någon av dessa händelser. När det gällde misshandeln hänvisade 
den ena polisen till sin skyldighet att upprätta polisanmälan vid kännedom om 
brott som faller under allmänt åtal.  

Så den ena polismannen, han anmälde den berättelsen, enligt honom var han 

skyldig till det. (Frida) 

Frida accepterade att misshandeln anmäldes efter polisens hänvisning till sin 
skyldighet att ta upp en anmälan. När det gäller våldtäkten hänvisade dock 
inte polisen till sin skyldighet att upprätta polisanmälan. Polisen tillmötesgick 
Fridas önskan, och upprättade inte en anmälan om våldtäkt. Ur Fridas per-
spektiv fanns det goda skäl till att hon inte ville att våldtäkten skulle polisan-
mälas. Hon berättar att hon inte ville att mannen skulle dömas till ett strängt 
straff eftersom hon såg en risk för att han i så fall skulle hämnas på henne. 
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Hon ville inte heller att hennes omgivning skulle få veta att mannen våldtagit 
henne. Inte heller ville hon riskera att rättssystemet skulle ifrågasätta henne 
och tillskriva henne ansvar för våldtäkten.  

Även Magdalena berättade för polisen om en våldtäkt som hon inte ville 
anmäla. Poliserna som höll i det videoinspelade förhöret uppmanade henne att 
uppsöka en vårdinrättning för att dokumentera skadorna och för att genomgå 
en undersökning med ett så kallat rape-kit17. Magdalena protesterade och ville 
inte låta undersöka sig.  

Men då var jag så att: ”O nej, där går gränsen, mina barn ska inte ha en 

våldtäktsman till pappa, punkt slut. Jag går inte med på några undersök-

ningar.” Där försökte de nog övertala mig ett par gånger, och tyckte att det 

inte är okej, du borde kanske göra det här. Men jag kände bara att, nej, där 

går verkligen gränsen. Att han åker dit för misshandel, det kan han ha 

kände jag, men inget annat. (Magdalena)  

Av citatet framgår att poliserna försökte motivera Magdalena att genomgå en 
undersökning, men hon stod fast vid sitt beslut att inte låta undersöka sig. 
Moderskapet framstår här som centralt för hennes val att inte låta undersöka 
sig – som mamma såg hon det som sin uppgift att skydda barnen, i det här fal-
let från att ha en våldtäktsman till pappa. Det som i Magdalenas tal konstitue-
rar en våldtäktsman är om han polisanmäls och döms för våldtäkt, inte hans 
faktiska handling mot henne. Samtidigt som hon ser att han våldtagit henne, 
så skyddar hon honom från att betraktas som en våldtäktsman av samhället. 
Poliserna tillmötesgick Magdalena och upprättade inte en anmälan om våld-
täkt. I båda dessa fall tillmötesgick poliserna kvinnorna i deras protester, och 
avstod från att ta upp anmälan om våldtäkt. Detta utan hänvisning till att 
brotten faller under allmänt åtal.  

När det gäller åtal förekom det att en del kvinnor försökte ”återta” sin poli-
sanmälan efter att åklagarna beslutat att väcka åtal. Poliserna de kontaktade 
tillmötesgick inte kvinnorna inledningsvis, utan försökte på olika sätt att mo-
tivera dem till att medverka. I Mias fall försökte polisen motivera henne att 
medverka vid flera tillfällen, men sa att de inte kunde tvinga henne. När Mia 
                                                   
 
17 Rape-kit är en provtagningssats som är framtagen för att säkra spår vid sexualbrott. 
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stod på sig lade åklagaren ned åtalet mot mannen som gällde grov misshandel, 
vilket faller under allmänt åtal. I Mias berättelse finns det sådant som talar för 
att åtalet möjligen hade kunnat fullföljas utan hennes medverkan. Det fanns 
vittnen till misshandeln: Mias grannar bröt sig in i huset när mannen miss-
handlade henne, avbröt misshandeln och tillkallade sjukvård. Vidare fanns det 
dokumentation vid sjukhuset hon vårdades vid för sina skador, i form av 
journalanteckningar som styrkte misshandeln. Därtill fanns det protokoll från 
det inledande förhöret på sjukhuset under vilket Mia berättat för polisen om 
misshandeln. Även Scheffer Lindgren m.fl. (2012) har beskrivit att kvinnans 
egen berättelse, i likhet med Mias, tillmäts en avgörande betydelse för ärendets 
utgång, även när det finns stödbevisning.  

Till skillnad från i Mias fall hänvisade poliserna som Daniela talade med till 
allmänt åtal, när de försökte motivera henne att medverka i rättegången. De 
menade att Daniela inte kunde återta sin polisanmälan, utan ärendet skulle 
drivas vidare utan hennes medverkan. Daniela berättar att hon då stod på sig 
om att inte vittna och att hon inför rätten skulle säga att det hon tidigare sagt 
var osant.  

Jag verkligen upprepade att jag inte kommer att vittna, jag kommer att säga 

att det är helt osant, jag kommer vägra. Så då accepterade de det. (Daniela) 

Detta tycks ha varit effektivt: åklagaren drog därefter tillbaka åtalet mot man-
nen. När det gäller åtal så tillmötesgick således det straffrättsliga systemet i 
slutändan de kvinnor som försökte ”återta” sin polisanmälan. Åklagarna 
återkallade de tidigare besluten om att väcka åtal.  

I det här avsnittet har jag belyst den friktion som uppstod när rättssystemet 
betraktade männens våld som en angelägenhet för det straffrättsliga systemet, 
medan intervjudeltagarna inte gjorde det. När kvinnorna insåg att rättssyste-
met hade för avsikt att upprätta en anmälan eller åtala männen för våldet, och 
de själva motsatte sig detta, försökte de förhandla bort det allmänna åtalet. 
Deras försök till förhandling rönte olika framgång. Upprättandet av anmälan 
vid misshandel framstår inte som förhandlingsbar. Poliserna tog upp anmälan 
om misshandel mot kvinnornas vilja med hänvisning till att brotten faller un-
der allmänt åtal. När det gäller anmälan om våldtäkt och åtal om misshandel 
tillmötesgick rättssystemet kvinnorna på så sätt att anmälningar inte upprät-
tades och att åtalsbeslut återkallades. I vissa fall efter att inledningsvis ha för-
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sökt motivera kvinnorna att polisanmäla eller medverka. Liknande försök att 
motivera kvinnor till medverkan har även beskrivits i andra studier (Brå 
2008b; Weinehall 2011). I likhet med vad som beskrivits av Scheffer Lindgren 
m.fl. (2012) tycks kvinnornas vittnesmål ha haft en avgörande betydelse vid 
åklagarnas bedömning av om en fällande dom kunde förväntas i domstol. 
Detta också i ett fall där det förefaller ha funnits stödbevisning och vittnesmål 
som styrkte brott.  

Att poliserna frångick det allmänna åtalet vid våldtäkt men inte vid miss-
handel är intressant med tanke på att våldtäkt enligt straffrätten är att be-
trakta som ett grövre brott.  

Av empirin framgår således att polisanmälningar och åtal i vissa fall kunde 
förhandlas bort vid brott som faller under allmänt åtal. I de fallen tillmötes-
gick det straffrättsliga systemet kvinnorna i deras önskemål om att polisan-
mälningar inte skulle tas upp eller att åtal skulle dras tillbaka. Liknande förfa-
randen har även beskrivits i andra studier (Aas 2008; Lundberg 2001). Poli-
sernas val att inte ta upp en polisanmälan och åklagarnas val att dra tillbaka 
åtal kan ha handlat om att de bedömde att det inte skulle gå att driva ären-
dena vidare utan kvinnornas medverkan. Det kan även ha funnits en välvilja 
bakom valet att åsidosätta det allmänna åtalet och gå kvinnorna till mötes. På 
så sätt gavs kvinnorna inflytande i beslut som var viktiga för deras liv. Konse-
kvensen av deras val att åsidosätta det allmänna åtalet blev dock att mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer hanterades som en privat angelägenhet av det 
straffrättsliga systemet, och inte som den samhällsangelägenhet lagstiftningen 
stipulerar. 

Enligt kvinnorna – men inte rättssystemet 
De kvinnor jag intervjuade berättar även om tillfällen när de själva såg män-
nens våld mot dem som brott och som en angelägenhet som skulle hanteras av 
det straffrättsliga systemet, men när rättssystemet genom sin hantering signale-
rade att så inte var fallet. Detta inträffade när en del kvinnor berättade om 
våldet för polisen, utan att explicit uttala att de ville anmäla det. Det handlade 
om att kvinnan ringde polisen och berättade om sin situation, eller att kvinnan 
berättade om mannens våld under förhör om andra brott. Kvinnorna berättar 
att de inte uttryckligen sa till poliserna att de ville anmäla, men att det fanns 
en förhoppning bakom berättandet om att polisen skulle upprätta en anmälan 
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eller hjälpa dem att komma ur våld. Poliserna de talade med gav i några fall 
råd och stöd, men enligt kvinnornas utsagor förde de inte polisanmälan på tal 
eller upprättade en anmälan. Våldet polisanmäldes inte och intervjudeltagarna 
talade inte mer med polisen om våldet. Helen berättar om en sådan situation. 
En tid efter att parrelationen avslutats förhördes hon som vittne till ett annat 
brott. Under förhöret berättade hon att expartnern våldtagit henne. Polisen 
som förhörde henne tog inte reda på mer om våldtäkterna, utan talade om de 
känslor han förmodade att Helen hade haft för mannen när de var ett par.  

Men då så sa den här polismannen till mig att ja, men på något sätt så måste 

jag ju ha älskat honom ändå och försökte romantisera hela bilden av vår re-

lation. Så han tog ju honom i försvar, därför att han är man. (Helen) 

Helen förmedlar att hon kände sig kränkt av att polisen, när hon berättat att 
hon våldtagits, talade om hennes kärlek till mannen som våldtog henne. Ett 
mer adekvat gensvar hade, så som Helen ser det, varit att bekräfta henne för 
att hon lämnat mannen.   

Helen Jag känner mig ju kränkt när han sa så, eftersom jag var en fri 

människa nu och inte levde under sådant förtryck och hot. Så då 

tänkte jag att då skulle inte han försöka göra någonting positivt 

av det, utan säga att det var bra att du lyckades ta dig ur situat-

ionen, Helen. Det var bra gjort av dig att du har lyckats komma 

en bit på vägen. Men istället så vänder han på orden och försöka 

få mig att tänka tillbaka på tiden som något positivt. Det håller 

inte.  

Mari Nej, det blir ju en normalisering.  

Helen Exakt! Det är det jag menar att, som en man, som polisen är då, 

så tolkar jag det som att det var ett accepterat beteende, från po-

lisens sida, när han uttrycker sig på det här viset. Det är ett stort 

svek mot en kvinna då, som lever som en vanlig människa i ett så 

kallat vanligt samhälle.  

Helen förmedlar att hon uppfattade polisens gensvar som en romantisering av 
en relation som för henne var präglad av mannens förtryck och hot. Och där-

202



 
 

203 
 
 

till, att polisen använde hennes kärlek till mannen och deras parrelation för att 
bagatellisera och legitimera våldtäkterna. Om så var fallet, tyder detta på att 
den diskurs om heterosexuell tvåsamhet som diskuterades i kapitel 8 även 
återfanns inom det straffrättsliga systemet. Denna diskurs, menar jag, bidrog 
till att möjliggöra tolkningar av våldtäkt som sex med hänvisning till parrelat-
ionen. Polisens respons blir i en mening en fortsättning på normaliseringen av 
mannens sexuella våld (jfr Lundgren 2004). När Helen tagit sig ur våldet och 
”avnormaliserat” det, det vill säga när hon betraktade våldet som våldtäkt, 
sker ytterligare en normalisering. I det här fallet från polisens sida.  

Det går inte att uttala sig om hur det kom sig att polisen som förhörde He-
len inte ställde uppföljande frågor eller upprättade en anmälan om våldtäkt. 
Det är möjligt att polisen bedömde att det inte skulle ha blivit någonting av 
ärendet om en anmälan om våldtäkt tagits upp. Av Helens berättelse framgår 
dock att det fanns journalanteckningar som kunnat utgöra stödbevisning om 
en av våldtäkterna anmälts. Hon uppsökte sjukvård med anledning av de un-
derlivsskador mannen tillfogat henne under våldtäkten. Dessa skador doku-
menterades i text och bild i hennes journal.  

Att kvinnorna såg våldet som en angelägenhet för rättssystemet, men inte 
polisen, förekom även när en del kvinnor vände sig till polisen för att anmäla 
männens våld. Poliserna de talade med avrådde dem från att anmäla brotten, 
som bland annat handlade om misshandel, vilket faller under allmänt åtal. 
Lovisa berättar om en sådan situation. Hennes beslut att anmäla exmaken 
växte fram i takt med att hon började se hans våld som brottsligt, samtidigt 
som han fortsatte utsätta henne för våld efter separationen. Lovisa berättar att 
polisen hon talade med uppmanade henne att ”ta tillbaka” sin polisanmälan, 
som handlande om att mannen slagit henne i huvudet så att hon förlorade 
medvetandet.  

Han sa så i telefon: ”Äh, ska du inte ta tillbaka din anmälan, ni är ju ändå 

vuxna människor”. (Lovisa)  

Lovisa förmedlar att hon uppfattade polisens uppmaning till henne att återta 
anmälan, trots att det principiellt sett inte ska gå vid brott som faller under 
allmänt åtal, som ett försök att undvika att behöva arbeta vidare med hennes 
ärende. Om hon inte medverkade så skulle ärendet läggas ned.   
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Att man inte kan ta tillbaka den, men man hjälper ju polisen eller åklagaren 

att slippa jobba med det om man inte vill medverka. Det var det han ville, 

att jag skulle backa, ta ett steg tillbaka. (Lovisa) 

När poliserna i de här fallen uppmanade kvinnorna att avstå eller att återta en 
anmälan, frångick de det allmänna åtalet. Istället blev det upp till målsägaren 
att avgöra om en anmälan skulle upprättas och om ärendet skulle utredas. De 
här kvinnorna följde inledningsvis polisernas avrådan om anmälan, och någon 
anmälan upprättades inte. Kvinnorna såg sig dock vara tvungna att vända sig 
till polisen igen för att polisanmäla, eftersom männen fortsatte utsätta dem för 
våld. I dessa fall nåddes de kort därefter av besked om att förundersökningar-
na lagts ned.  

I berättelserna finns sådant som tyder på att rättssystemet vid vissa tillfällen 
hanterade polisanmälningarna om mäns våld i nära relationer som separat-
ionsproblem. Det handlar om att rättssystemet förmedlade att separationen 
utgjorde en förmildrande omständighet för männens våld eller förmedlade att 
polisanmälningarna i sig var ett uttryck för en separationskonflikt. Frida be-
rättar om det förstnämnda. Under rättegången och i domen omnämndes svart-
sjuka som en förmildrande omständighet för mannens våld mot henne efter 
separationen. Hans våld tolkades som uttryck för svartsjuka över att hon träf-
fat en ny partner, och därmed gått vidare efter separationen. Även Scheffer 
Lindgren m.fl. (2009) har funnit att separationer kan betraktas som en 
förmildrande omständighet i domslut om mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner.  

Även Sara berättar om hur rättssystemet hanterade mannens våld som ett 
problem relaterat till separationen. När åklagaren lade ned förundersökningen 
begärde hon överprövning för att få nedläggningsbeslutet ändrat. Hon betrak-
tade mannens våld mot henne som allvarligt och var angelägen om att sam-
hället skulle markera mot det. Hon bedömde att brottet kunde styrkas då det 
fanns ett vittne till misshandeln samt journalanteckningar hos en vårdcentral. 
Sara la ned mycket arbete på denna ansökan och fick hjälp av en stödperson 
på den lokala brottsofferjouren. Åklagarens beslut bedömdes dock vara kor-
rekt. Under intervjun kunde Sara inte återge den exakta formuleringen i beslu-
tet, utan återgav innebörden av det, så som hon uppfattade det. Sara berättar 
att bedömningen motiverades med att den typ av handlingar hon polisanmält 
kunde inträffa när personer som varit gifta och bildat en familj separerar, att 
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detta var beklagligt men att det inte utgjorde skäl för att inleda en förunder-
sökning. Sara förmedlar att motiveringen kan uppfattas som att det skulle 
vara tillåtet för en man att slå sin hustru.  

För jag menar, skulle det vara tillåtet att slå sin fru? Det är ju nästan det in-

trycket man får. Det kan man väl aldrig tänka att det ska vara tillåtet att slå 

bara för att man är gifta. (Sara) 

Utifrån Saras berättelse framstår det som att det straffrättsliga systemet tol-
kade mannens våld mot henne efter separationen som uttryck för separations-
problem: att visst våld i samband med separationer visserligen är beklagligt, 
men inte är en angelägenhet som ska hanteras av det straffrättsliga systemet. 
Ungefär samtidigt som Sara fick besked om att ärendet inte skulle återupptas 
pågick Rikspolisstyrelsens kampanj Kom till oss, som syftade till att få fler att 
polisanmäla våld i nära relationer. Sara påtalar att det finns en skillnad mellan 
budskapet i kampanjen och rättssystemets hantering av hennes ärende.  

Vi har en kampanj runt detta, så är det någonting så anmäl till oss 

(…)Ungefär samtidigt då, så fick jag det här svaret att eftersom det hade va-

rit i familjen så var det inte lönt att ta upp det. Någonting sådant stod det 

ju. (…) Det är ju ganska ihåligt. (Sara) 

Enligt kampanjens budskap är våld i nära relationer en polisiär angelägenhet. I 
den praktiska hanteringen av exmakens våld upplevde Sara dock att samma 
nära relation användes som motivering till att hans våld inte var att betrakta 
som en polisiär angelägenhet. 

Av vissa berättelser framgår att det var möjligt för det straffrättsliga syste-
met att tolka kvinnornas polisanmälningar i sig som uttryck för en separat-
ionskonflikt. Polisanmälningarna var möjliga att betrakta som försök från 
kvinnornas sida att misskreditera männen som pappor efter separationen. Ett 
exempel på detta är att Mejas advokat avrådde henne från att anmäla man-
nens våld mot henne, samtidigt som det pågick en brottsutredning om egen-
mäktighet med barn mot mannen. Advokaten menade att en sådan anmälan 
hade kunnat användas för att ifrågasätta hennes trovärdighet i ärendet som 
gällde barnet. Det kunde hävdas att hon skulle ha polisanmält påhittat våld 
för att rättssystemet skulle ta brottsutredningen om egenmäktighet med barn 
på större allvar.  
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Det är särskilt framträdande i Lovisas berättelse att det straffrättsliga sy-
stemet kunde tolka en polisanmälan som uttryck för problem relaterade till 
separationen. I ett citat ovan framkommer att en polis uppmanade henne att 
återta sin polisanmälan om misshandel med motiveringen att hon och hennes 
före detta make var vuxna människor. Denna motivering tolkas här som ett 
uttryck för att mannens våld och Lovisas polisanmälan betraktades som sepa-
rationsproblem, och som sådana en privat angelägenhet: Lovisa och exmaken 
skulle uppträda som vuxna människor och tillsammans lösa sina separations-
problem, och inte göra dem till en polisiär angelägenhet.  

Lovisa polisanmälde exmakens våld vid ytterligare flera tillfällen efter sepa-
rationen. I interaktionen med polisen framkom att hennes anmälningar inte 
skulle komma att leda till åtal och fällande dom, eftersom hon och exmaken 
inlett en vårdnadsprocess om barnen. Lovisa för resonemang om att hennes 
polisanmälningar betraktades inom en ram om vårdnadsprocessen dem emel-
lan. Då kunde antingen mannens våld mot henne ses som någonting som ”hör 
till” vid en vårdnadsprocess, eller så kunde hennes polisanmälningar ses som 
uttryck för att hon var hämndlysten och överdrev och ljög för att få fördelar i 
vårdnadsprocessen. Konsekvensen blev att ”separationsproblemen” mellan 
henne och exmaken framstod som problemet, inte hans våld mot henne.  

När väl det brevet har kommit om vårdnaden, sedan är man helt rättslös 

som kvinna. Helt rättslös. Sedan fick han riktigt spelrum, för att han kunde 

göra vad som helst. Han kunde hota med att ta livet av mig, han kunde 

skrämma mig. Han kunde göra precis vad som helst, därför att om jag 

ringde till polisen och nämnde att det var en vårdnadsprocess så sa de att 

”Jaha, det är en vårdnadsprocess”. Då tas ingenting på allvar. Jag kände att 

han verkligen skulle ha kunnat slå ihjäl oss då, man hade inte brytt sig för 

att det var en vårdnadsprocess. Om ramen är en vårdnadsprocess så utgår 

man från, antingen att man överdriver, ljuger, är hämndlysten, vill vinna 

poäng på att anmäla – det är mina tolkningar här nu – eller att det hör till 

att man slåss och så där i en vårdnadsprocess och pratar illa om varandra. 

(Lovisa) 

Lovisa ifrågasätter tolkningen att polisanmälningar om våld under vårdnads-
processer skulle vara uttryck för hämndlystnad och försök att misskreditera 
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den andra föräldern. I hennes fall var det snarare så att det var mannens våld 
som föranledde både vårdnadsprocessen och hennes polisanmälningar. 

När man som mamma i en situation begär vårdnaden för att det finns våld 

och man är rädd: man gör det för att skydda sina barn. Så tänker man inte 

inom rättsväsendet, utan man har en diffus föreställning att vårdnadstvist – 

jag upplevde det väldigt starkt – det är ett tecken på en konflikt mellan par-

terna på något sätt, där man vill hämnas och jäklas, och så hittar man på en 

massa om en massa våld. (Lovisa) 

Lovisa lät sig inte avskräckas av att hennes anmälningar inte skulle leda till 
åtal och fällande dom på grund av den pågående vårdnadsprocessen, utan 
fortsatte polisanmäla exmakens våld. Hon talar om att hon mötte ”en vägg av 
motstånd” från det straffrättsliga systemet.  

Att jag kämpade, och kämpade, och kämpade och jag upplevde att ju mer 

jag kämpade emot, desto mer fick jag emot mig. Att det var jag som var den 

besvärliga (Lovisa) 

Denna vägg av motstånd som Lovisa berättar om tog sig uttryck i att vittnen 
till våld inte förhördes, att stödbevisning hon åberopat inte inhämtades, att 
mannens våld rubricerades som brott med låg påföljd, att åklagaren blandade 
ihop hennes ärenden med andras samt att hon upplevde att åklagaren satte i 
system att lägga ned hennes ärenden eller invänta att de preskriberades. Åkla-
garen som hade hand om hennes ärenden hade offentligt uttalat sitt ogillande 
mot lagen om grov kvinnofridskränkning. Lovisa förhöll sig till denna vägg av 
motstånd genom att försöka kontrollera det straffrättsliga systemets hantering 
av hennes ärenden. Hon kontrollerade att bevisning hämtades in, att vittnen 
förhördes och att ärendena fortskred. Lovisa begärde även överprövning av 
åklagarens nedläggningsbeslut efter att han preskriberat den sista brottsutred-
ningen om våldet mot henne. Hennes begäran om överprövning utgjorde ett 
sätt för henne att försöka få upprättelse för det sätt på vilket rättssystemet 
hanterat hennes ärenden. Hon berättar att hon ville att samhället skulle er-
känna mannens våld mot henne.  

Det blev jätteviktigt för mig att få upprättelsen, och det blev det som drev 

mig att fortsätta den här processen mot ett rättsväsende som inte ville göra 

207



 
 

208 
 
 

någonting, kände jag. (Lovisa) 

Av Mejas och Lovisas berättelser framkommer således att det var möjligt för 
det straffrättsliga systemet att tolka polisanmälningar om mäns våld som för-
sök att misskreditera män som föräldrar i andra pågående brotts- eller vård-
nadsutredningar som gällde barnen. Både Meja och Lovisa förhöll sig till ris-
ken att ytterligare anmälningar om männens våld kunde användas mot dem 
för att ifrågasätta deras trovärdighet i utredningarna som gällde barnen. De 
avvaktade med att polisanmäla delar av männens våld för att undvika att de-
ras trovärdighet skulle påverkas negativt, och därigenom undvika att deras 
möjligheter att nå framgång i processerna som handlade om barnen begränsa-
des. Deras avvaktan med polisanmälan för att framstå som trovärdiga kan 
förstås som en tillfällig anpassning för att på lång sikt kunna skydda barnen 
från pappornas våld. Meja gjorde det genom att följa advokatens råd om att 
inte polisanmäla mannens våld mot henne. Lovisa ställdes inför flera situat-
ioner under de parallella brotts- och vårdnadsprocesserna i vilka hon tvinga-
des välja mellan att skydda barnen på kort sikt eller att skydda barnen på lång 
sikt. En sådan situation inträffade när hennes dotter berättade att pappan ut-
satt henne för sexuella övergrepp i samband med umgänge. Lovisa talar om 
situationen som att marken öppnade sig under henne. Inledningsvis vågade 
hon inte polisanmäla exmakens sexuella övergrepp mot dottern av rädsla för 
att en sådan anmälan skulle tolkas som försök av henne att få fördelar i vård-
nadsutredningen.  

Det var två månader före vårdnads-huvudförhandlingen som jag hade vän-

tat på så länge. Jag visste att om jag skulle berätta om detta så skulle de 

vända det emot mig och säga att jag använder det, som många andra kvin-

nor i en vårdnadsprocess, så skulle jag använda incest för att få vårdnaden. 

Jag visste faktiskt inte hur jag skulle hantera det. Jag bar det här inom mig i 

en månad. (Lovisa) 

Mellbergs (2002) avhandling visar att det finns grund för Lovisas farhågor. I 
denna framkommer att mödrar som polisanmält sexuella övergrepp mot deras 
barn i samband med vårdnadstvister misstänkliggjordes. Lovisa såg sig 
tvungen att hemlighålla övergreppen och att avvakta med polisanmälan för att 
skydda dottern mot pappans våld på lång sikt, även om det innebar en risk för 
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upprepade sexuella övergrepp i samband med umgänge på kort sikt. Efter en 
månads avvaktan polisanmälde Lovisa exmakens sexuella övergrepp mot dot-
tern.   

En annan sådan situation i vilken Lovisa tvingades välja mellan att skydda 
barnen på kort eller på lång sikt inträffade när exmaken begärde umgänge 
med dottern på en annan dag än den de kommit överens om. När Lovisa ne-
kade exmaken umgänge misshandlade han henne inför barnen. Lovisa tillkal-
lade därefter polisen. Poliserna tog upp en anmälan om mannens våld mot 
henne och uppmanade henne att dokumentera skadorna hos sjukvården, och 
gav sedan sitt stöd åt exmakens umgänge med dottern. Poliserna hanterade 
därmed mannens våld mot Lovisa som mäns våld i nära relationer och som 
brottsligt, men inte som någonting som påverkade barnen och deras relation 
till föräldrarna. Lovisa berättar att hon inte vågade argumentera emot poliser-
na av rädsla för att detta skulle tolkas som umgängessabotage i den parallella 
vårdnadsutredningen. Hon lät dottern, som enligt Lovisas utsago var skräck-
slagen av att ha sett sin pappa misshandla mamma, åka iväg med pappan.  

Jag har tvingats, mer eller mindre, eller känt en oerhörd stark press att 

lämna flickan ifrån mig, för att inte förlora vårdnaden om henne, och det 

fortsatte ju så i två år framåt. (Lovisa)  

Lovisa berättar att socialtjänstens familjerättssekreterare såg exmakens tidi-
gare och pågående våld mot henne som irrelevant för vårdnadsutredningen om 
barnen. Hon förväntades lägga hans våld mot henne bakom sig och samarbeta 
med exmaken för barnens skull. Polisernas och familjerättssekreterarnas isär-
hållande av exmakens våld mot henne och vårdnads- och umgängesfrågan, 
kan förstås i relation till en diskurs om den separerade kärnfamiljen, som Er-
iksson (2003) diskuterar i sin avhandling om familjerättens hantering av fä-
ders våld. Denna diskurs har även diskuterats i en senare artikel av Bruno 
(2015) om barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda genom tings-
rättens beslut i processer rörande vårdnad, boende och umgänge. Inom denna 
diskurs, menar Eriksson (2003), förutsätts föräldrarelationen vara i stort sett 
opåverkad av separationen. Föräldrarna förutsätts fatta gemensamma beslut 
om barnen och samarbeta för barnens skull. Inom denna förutsätts även en 
pappas relation till partnern – i vilken han utövar våld – vara oberoende av 
hans relation till barnen och vice versa (Eriksson 2003). Denna diskurs möj-
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liggör en tolkning av exmakens våld mot Lovisa som irrelevant både för hans 
relation till barnen, och för hans och Lovisas förmåga att samarbeta med 
varandra för barnens skull. Om Lovisa försökt skydda dottern från sin pappa 
genom att inte tillåta honom att ta henne med sig, hade detta kunna uppfattas 
som en oförmåga hos henne att samarbeta med den andra föräldern och som 
att hon motsatte sig barnets rätt till den andra föräldern.  

I situationen ovan förhöll Lovisa sig således till risken att ett förhindrande 
av umgänge mellan dottern och pappan (för övrigt på en icke överenskommen 
dag) var möjligt att tolka som umgängessabotage av socialtjänsten, och leda 
till att hon förlorade vårdnaden om barnen. Lovisa tvingades anpassa sig till 
vad som framstår som en bristande förmåga hos polis och socialtjänst att se 
mannen som en våldsutövande pappa, vars våld påverkade barnens trygghet 
och deras relation till föräldrarna (jfr Eriksson 2003; Hester 2004).  

Ovan har jag beskrivit att det var möjligt för det straffrättsliga systemet att 
tolka männens våld och kvinnornas polisanmälningar i termer av problem re-
laterade till separationen. Kvinnornas berättelser synliggör en rättslig hante-
ring enligt vilken svartsjuka, bråk, hämndgirighet, konflikter om barnen och 
visst manligt våld tycks vara någonting som hör separationer till. Denna rätts-
liga hantering kan beskrivas som en normalisering av vissa uttryck för mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer (jfr Agevall 2012). De antaganden kvin-
norna beskriver förekom inom rättssystemet har påfallande likheter med de 
antaganden om separationer som kvinnorna själva förhöll sig till när de tol-
kade våldet efter separationen som separationsproblem (se kapitel 8). Dessa 
antaganden betraktar jag som förmedlade av en diskurs om heterosexuell två-
samhet inom vilken en kvinnas beslut om separation betraktas som svekfullt 
och illojalt mot mannen, parrelationen och familjen. Ett sådant svek berättigar 
tillfälliga emotionella utåtriktade reaktioner, däribland av svartsjuka, som den 
illojale kvinnan förväntas ha överseende med för en tid.  

En rimlig tolkning av dessa likheter är att diskursen om heterosexuell två-
samhet även återfinns inom det straffrättsliga systemet. Denna diskurs möjlig-
gjorde ett förhandlingsutrymme mellan heterosexuell tvåsamhet och mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer, inom vilket det blev möjligt för de rättsliga re-
presentanterna att tolka männens våld och kvinnornas polisanmälningar i 
termer av separationsproblem. Diskursen kan tänkas ha möjliggjort tolkningar 
av männens våld som svartsjuka och ömsesidiga bråk relaterade till separat-
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ionen, samt av polisanmälningar om våld som hämndgirighet eller försök att 
misskreditera den andra föräldern i en konflikt om gemensamma barn. En 
studie av Scheffer Lindgren m.fl. (2009) ger stöd åt denna tolkning. I studien 
visar författarna hur en diskurs om heterosexuell tvåsamhet som återfinns 
inom det straffrättsliga systemet, bidrar till att möjliggöra tolkningar av sepa-
rationen som en förmildrande omständighet vid mäns våld mot kvinnor 
(Scheffer Lindgren et al. 2009). De tolkningsramar diskursen tillhandahåller 
gör att ”konflikten” mellan kvinnan och mannen, det vill säga föräldrarna om 
de har barn, framstår som det mesta centrala problemet, inte männens våld 
(Eriksson & Dahlkild-Öhman 2008). 
 
I inledningen av det här avsnittet om våldet som en privat eller samhällelig an-
gelägenhet beskrev jag hur en polisanmälan av mäns våld i nära relationer 
medför att det som tidigare betraktats som en privat angelägenhet görs till en 
samhällsangelägenhet. I det här avsnittet har jag visat att även det motsatta 
kan ske. Att en polisanmälan och rättsprocess om mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer kan medföra att det våld som av kvinnan kommit att betraktas 
som en samhällsangelägenhet, hanteras som en privat angelägenhet av rättssy-
stemet.  

Ovan framgår att kvinnorna och det straffrättsliga systemet inte alltid be-
fann sig i fas när det gäller om männens våld var att betrakta som en angelä-
genhet för det straffrättsliga systemet eller inte. När så inte var fallet uppstod 
den friktionspunkt som beskrivits ovan, som handlar om att intervjudeltagar-
nas och rättssystemets syn på våldets samhällsangelägenhet skiljde sig åt. I de 
fall det straffrättsliga systemet, men inte kvinnorna, såg männens våld som en 
samhällsangelägenhet försökte en del kvinnor förmå polis och åklagare att 
åsidosätta lagstiftningen om allmänt åtal. I vissa fall var kvinnornas försök 
framgångsrika, och rättssystemet gick dem till mötes genom att inte upprätta 
en anmälan om våldtäkt eller genom att återkalla åtalsbeslut om misshandel.  

I de fall där kvinnorna, men inte det straffrättsliga systemet, såg männens 
våld som en angelägenhet för det straffrättsliga systemet var det svårare för 
dem att få igenom sin tolkning. Kvinnorna förhöll sig till denna friktionspunkt 
genom att insistera på att en polisanmälan skulle upprättas, att begära över-
prövning av nedläggningsbeslut samt att avvakta polisanmälan och därmed 
anpassa sig till en syn på polisanmälningar som försök att misskreditera med-
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föräldern. Inte något av dessa försök nådde framgång. Inget av ärendena resul-
terade i att åtal mot männen väcktes.18 När kvinnorna tolkade männens våld i 
termer av mäns våld i nära relationer och brott, och därmed en angelägenhet 
för det straffrättsliga systemet, så förmedlade det straffrättsliga systemet ge-
nom sitt gensvar det motsatta. Värt att notera är att i de fall där kvinnornas 
tolkning av våldet fick genomslag, så var denna tolkning också till (gär-
nings)mannens fördel.  

I det här avsnittet har jag även visat att det förekom olika förhandlingar 
mellan kvinnorna och det straffrättsliga systemet när det gäller om våldet var 
att betrakta och att hantera som en privat angelägenhet eller en samhällsange-
lägenhet. Dessa förhandlingar kan tänkas ha möjliggjorts av diskursen om 
heterosexuell tvåsamhet och ha skett inom det förhandlingsutrymme mellan 
tvåsamhet och våld i nära relation som beskrivits ovan.  

En första förhandling handlade om att kvinnorna försökte förmå polisen att 
inte ta upp en anmälan eller åklagare att lägga ned åtal vid brott som faller 
under allmänt åtal. En andra förhandling, som även beskrivits i tidigare forsk-
ning, handlade om att poliser försökte motivera kvinnorna att anmäla och att 
medverka i rättegång (Lundberg 2001; Weinehall 2011). De här försöken att 
motivera kvinnorna lyckades dock inte. En tredje förhandling handlade om att 
poliser i vissa fall försökte förmå kvinnorna att avstå polisanmälan eller att 
återta en polisanmälan gällande brott som faller under allmänt åtal.  

Förekomsten av de här förhandlingarna visar att polis och åklagare hade ett 
handlingsutrymme att avstå från att tillämpa lagstiftning om allmänt åtal (jfr 
Lipsky 2010), vilket också beskrivits av Aas (2008) och Lundberg (2001). I de 
beskrivna fallen hade polisen en lagstadgad skyldighet att ta upp anmälan, 
samt polis och åklagare att utreda brott. Att de rättsliga representanterna 
frångick det allmänna åtalet tyder på att diskursen om värnandet om det pri-
vata fortfarande kan återfinnas inom det straffrättsliga systemet. Burman 
(2007) menar att denna diskurs, som fanns före åtalsreformen, konstruerade 
våldet som ett privat problem som låg utanför det straffrättsliga området.  

Den här typen av förhandlingar mellan våldsutsatta kvinnor och polisen om 
hur situationen ska hanteras har även diskuterats i en brittisk studie av Hoyle. 
Hoyle (1998) beskriver hur polisen, i ärenden där kvinnorna inte hade allvar-
                                                   
 
18 Mejas ärende om egenmäktighet med barn hade inte avgjorts vid tidpunkten för intervjun. 
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liga skador eller när situationen inte var akut, tog hänsyn till vad kvinnorna 
ville, istället för att påtvinga dem de lösningar som lagstiftning, direktiv och 
regler förordade. De här resultaten styrks även av andra studier, såväl nation-
ella som internationella, som visat att polis och åklagare har ett visst utrymme 
att avstå från att ta upp polisanmälan, utreda brott och väcka åtal vid mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer (Logan et al. 2006; Lundberg 2001; Schef-
fer Lindgren et al. 2012). När så sker, och det allmänna åtalet åsidosätts, han-
teras inte mäns våld mot kvinnor i nära relationer som den samhällsangelä-
genhet politiken och lagstiftningen stipulerar. Istället, menar Diesen och Die-
sen (2009), reproduceras antaganden om mäns våld mot kvinnor som ett pri-
vat och individuellt problem som ska lösas internt inom parrelationen.   

10.2 Tillämpning av lagrum 
När mäns våld mot kvinnor i nära relationer polisanmäls bedömer polisen om 
det våld kvinnan berättar om är att betrakta som brott eller inte. Det våld som 
motsvaras av ett brott i Brottsbalken kan omformuleras som brottsliga hand-
lingar, medan det våld som saknar en motsvarighet utgör handlingar som är 
lagliga i samhället.  

I det här avsnittet belyses den omdefinieringsprocess som pågår under rätts-
processen, som innebar att det våld kvinnorna berättat om för polisen rubrice-
rades som brott, exempelvis vid polisanmälan, beslut om att inleda förunder-
sökning, beslut om att väcka åtal och domslut. Deras våldserfarenheter ge-
nomgick det Grøvdal (2011) benämner en rättslig transformation, för att 
domstolarna skulle kunna avgöra männens skuld. I avsnittet beskrivs den 
friktion som uppstod i mötet mellan kvinnorna och det straffrättsliga systemet 
när deras definitioner av männens våld inte överensstämde med varandra. Det 
fanns skillnader mellan vilket våld tonvikt lades vid, vilket våld som betrakta-
des som allvarligt och om det ansågs finnas lagrum för våldet. I avsnittet besk-
rivs även hur kvinnorna förhöll sig till att rättssystemet såg annorlunda på 
männens våld än vad de själva gjorde.  

Tonvikt vid fysiskt våld 
Ett tema som återkommer i berättelserna är att intervjudeltagarna beskriver 
männens kontrollerande och nedvärderande beteenden som värre än våldstill-
fällen av fysiskt eller sexuellt våld. Den här upplevelsen bekräftades inte i mö-
tet med det straffrättsliga systemet. Kvinnorna berättar att de rättsliga repre-
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sentanterna fäste större vikt vid männens fysiska våld mot dem, än vid män-
nens återkommande kontrollerande och nedvärderande beteenden. Detta tog 
sig uttryck i att representanterna ställde frågor om fysiskt våld men inte om 
psykiskt; rubricerade fysiskt våld som brott men inte psykiskt; utredde brott 
som omfattade fysiskt våld men inte psykiskt eller underlät att hämta in stöd-
bevisning om psykiskt våld. Ronja, som vid flera tillfällen polisanmälde man-
nens förföljelse och trakasserier, berättar att alla poliser frågat om han slagit 
henne.  

… frågan som varje polis som tar emot anmälan har sagt är ”han har väl 

inte slagit dig?”. Han har väl aldrig slagit dig? Då har jag alltid känt att då 

var ju inte det här någonting, för han har ju inte slagit mig. Och de menade 

på att om jag hade haft fysisk misshandel, och kunnat påvisa något, att det 

hade varit värre, kanske. (Ronja) 

Av citatet framgår att Ronja uppfattade polisernas frågor om slag som att de 
inte såg mannens förföljelse och trakasserier av henne som allvarliga, eftersom 
han inte slagit henne. För egen del upplevde Ronja mannens upprepade förföl-
jelse och trakasserier som värre än hans fysiska våld.  

Frågorna om fysiskt våld och avsaknaden av frågor om kontrollerande och 
nedvärderande beteenden fick till konsekvens att betydande delar av männens 
våld inte inkluderas i polisanmälningarna. Om detta våld inte synliggjordes 
som brott så kunde inte heller männen lagföras för det. Samtidigt framgår att 
det är viktigt att polisen ställer frågor om psykiskt våld på ett sätt som kvin-
nor kan relatera till. Magdalena berättar att hon inte kunde sätta ord på man-
nens nedvärderande, kontrollerande och hotfulla beteenden i termer av våld 
när hon polisanmälde, utan endast vissa delar av hans fysiska och sexuella 
våld. För att hon skulle ha kunnat berätta om annat våld hade det krävts frå-
geställningar som närmade sig våldet i termer av vad som inte fungerade i de-
ras relation.   

Hade man [polisen] frågat så här, ”känner du dig mentalt utsatt?”, så tror 

jag inte jag hade svarat på den frågan. Min uppfattning var ju inte att jag 

var våldsutsatt i det läget. (…) Utan man hade i så fall fått ställa frågan, 

tänker jag, utifrån att på vilket sätt var inte er relation bra? Alltså, då hade 

jag nog kunnat svara, jag fick inte göra det och det, tänker jag. (Magdalena) 
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För en del kvinnor tog rättssystemets tonvikt vid fysiskt våld sig uttryck i att 
det i huvudsak var detta våld som rubricerades som brott när de polisanmälde. 
Vid en av Lovisas polisanmälningar noterade hon att polisen som tog upp 
hennes anmälan markerade det våld hon kunde rubricera som brott, vilket var 
enstaka handlingar av fysiskt våld. När Lovisa påpekade för polisen att hon 
hoppat över våldshändelser som var av betydelse för Lovisa, förklarade poli-
sen att det inte fanns något lagrum för detta våld.  

Jag märkte att det var väldigt fyrkantigt tänkt, att det måste vara det fy-

siska. Det måste vara det väldigt konkreta. Det andra faller bort. (Lovisa) 

Lovisa beskriver rättssystemets förmåga att rubricera brott som fyrkantig. 
Exmakens fysiska våld rubricerades som brott, medan hans övriga våld läm-
nades utanför polisanmälan. Polisens tonvikt vid det fysiska våldet fick till 
konsekvens att det våld Lovisa berättar att hon upplevde som värst – exem-
pelvis mannens oberäknelighet, hans sätt att skrämma henne och hans verbala 
kränkningar – exkluderades från polisanmälan. Detta till skillnad från det våld 
hon var mest oberörd inför – exempelvis när mannen lyfte henne i örat och 
drog henne i håret – som inkluderades i polisanmälan.  

Att rättssystemet uppmärksammade männens fysiska våld, men inte mönst-
ret av kontrollerande och nedvärderande beteenden, tolkades av en del kvin-
nor som att det endast är fysiskt våld som kan polisanmälas och lagföras. Da-
niela är en av dem. Som tidigare framkommit anmälde hon mannens våld vid 
två tillfällen. Vid den första polisanmälan, som handlade om att mannen slagit 
henne i huvudet, beslutade åklagaren att väcka åtal. Vid den andra polisanmä-
lan, som handlade om mannens långvariga förföljelse och trakasserier efter se-
parationen, beslutade åklagaren att lägga ned förundersökningen. I det senare 
fallet inhämtades inte den stödbevisning som Daniela åberopat, som gav stöd 
åt hennes berättelse. Daniela förmedlar att hon tolkar diskrepansen mellan 
hennes och rättssystemets syn på vilket våld som är att betrakta som allvarligt, 
som att våld måste vara fysiskt för att vara en angelägenhet för det straffrätts-
liga systemet.  

Jag menar att man slår någon två gånger i huvudet, och hotar och tar sig in i 

lägenheten, det är ju ingenting mot psykisk misshandel. Mot att trakassera 

någon, följa efter, och ringa ständigt, att vara överallt. Det är mycket, 
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mycket värre. Därför så har jag inte förtroende för att man kan anmäla, mot 

våldet så. Det är nog så att det måste vara fysiskt våld, att man måste då, 

som första gången, slå på riktigt för att kunna anmäla. (Daniela) 

Att det straffrättsliga systemet fäste större vikt vid männens fysiska våld, än 
vid kontrollerande och nedvärderande beteenden kan tyda på att den diskurs 
om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, som beskrevs i kapitel 8, även 
återfinns inom det straffrättsliga systemet. Denna diskurs bidrar till att kon-
struera våldet i snäv bemärkelse, som framförallt innehållande fysiskt, ofta 
grovt och allvarligt, våld. Diskursen kan möjligen ha bidragit till att rättssy-
stemet fäste större vikt vid annat våld än det våld kvinnorna upplevde som 
värst och ville ha hjälp med. Denna företeelse kan även vara en konsekvens av 
hur straffrätten är konstruerad. I sin avhandling konstaterar Burman (2007) 
att en stor del av mäns psykiska våld mot kvinnor i nära relationer inte är 
kriminaliserad.   

Brott med låg påföljd 
I mötet med det straffrättsliga systemet hade en del intervjudeltagare en annan 
uppfattning än de rättsliga representanterna om vilka brott männens våld mot 
dem skulle rubriceras som. Detta tog sig uttryck i att våld som dessa kvinnor 
upplevde som allvarligt, rubricerades som brott med låg straffskala. När så 
skedde förminskades allvarlighetsgraden av våldet i relation till hur kvinnorna 
upplevde det. Denna företeelse är någonting som Lovisa återkommer till under 
intervjuerna. Hon berättar att hon upplever att åklagaren systematiskt an-
vände sig av lagrum med låg straffskala när han rubricerade mannens våld 
mot henne som brott, exempelvis ringa misshandel och ofredande. Så som Lo-
visa ser det borde våldet ha rubricerats som grövre brott, så som grov kvinno-
fridskränkning eller grov misshandel, så att brottsrubrikerna hade motsvarat 
hennes upplevelser. En sådan händelse var när maken knuffade Lovisa nedför 
källartrappan när hon var i slutet av sin graviditet. Denna händelse, som av 
Lovisa betraktas som grov misshandel eller ett försök att döda henne, rubrice-
rades av åklagaren som ringa misshandel. En annan sådan händelse inträffade 
när hon hade klätt sig och parets spädbarn fina för att åka in till staden. När 
Lovisa visade upp dem inför maken sprutade han ketchup över henne och 
barnet. Barnet fick ett så kallat affektanfall som innebar att hon skrek tills hon 
tappade andan och förlorade medvetandet. Lovisa trodde att barnet skulle dö. 
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Denna händelse som Lovisa beskriver som en extrem kränkning rubricerades 
som ofredande.  

I takt med att Lovisa fortsatte polisanmäla mannens våld skaffade hon sig 
kunskaper om olika brottsrubriker, inklusive grov kvinnofridskränkning. Så 
som hon såg det uppfyllde mannens våld kriterierna för brottet, och det blev 
därför viktigt för henne att det våld hon polisanmälde också rubricerades som 
grov kvinnofridskränkning. Vid den polisanmälan som kom att bli hennes 
sista insisterade hon på att brottet skulle rubriceras som just grov kvinno-
fridskränkning, och inte som ett brott med lägre påföljd som vid hennes tidi-
gare anmälningar.    

För jag minns att jag sedan senare, 2003, när jag anmälde grov kvinno-

fridskränkning, så gick jag dit och var mycket mer bestämd, jag grät inte. 

Jag kände att jag hade motarbetats så länge av rättsväsendet, och hade läst 

på. Jag sa att det ska stå grov kvinnofridskränkning, för det här är grov 

kvinnofridskränkning. Och då fick jag också ett annat bemötande. (Lovisa) 

Vid denna polisanmälan gjorde Lovisa anspråk på rätten att definiera man-
nens våld mot henne. Hon begärde att få vara delaktig i hur mannens våld 
mot henne skulle betraktas av samhället. Lovisa fick igenom sitt krav och 
brottet rubricerades som grov kvinnofridskränkning. Varken denna, eller nå-
gon av hennes tidigare polisanmälningar resulterade dock i att åklagaren 
väckte åtal mot mannen. Åklagaren lade ned brottsutredningarna med moti-
veringen ”brott kan ej styrkas” eller preskriberade dem. I det stora hela sak-
nades en överensstämmelse mellan Lovisas syn på mannens våld som allvarligt 
och det hon kunde utläsa av rättssystemet hantering av hennes ärenden. 

Även Alva berättar om hur våld hon upplevde som allvarligt rubricerades 
som ett brott med låg straffskala. Det våldstillfälle som åsyftas inträffade i 
samband med överlämningen av deras barn för umgänge med pappan. När 
Alva lutade sig in i exsambons bil för att spänna fast barnet i bilbarnstolen, 
lade exsambon i backen och tryckte hårt på gasen. Alva undgick att bli träffad 
av bildörren genom att klamra sig fast i bilbarnstolen och hålla upp sina föt-
ter. Denna händelse definierar Alva som ett mordförsök, eftersom hon bedö-
mer att hon hade skadats allvarligt eller dödats om hon träffats av bildörren. 
När Alva anmälde händelsen förhöll hon sig avvaktande och förutsatte att den 
polis som tog upp hennes anmälan skulle välja en brottsrubrik som motsva-
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rade hennes upplevelser. Av hennes berättelser framgår att polisuniformen och 
polisbrickan hade en symbolisk betydelse för henne om professionalitet och 
auktoritet. Hon kände tillit till polisen. När hon fick se polisanmälan visade 
det sig att polisen rubricerat brottet som vårdslöshet i trafik, ett brott vars på-
följd är dagsböter. Det våld Alva upplevde som ett mordförsök omdefinierades 
således till ett trafikbrott i mötet med det straffrättsliga systemet.  

Jag reagerade på att den texten som jag fick till mig, med den rubriken som 

det var, det gjorde ju att det stod helt klart för mig att det här kommer inte 

att leda till åtal. (…) Om polisen inte förmår att ta upp anmälan på ett så-

dant sätt att åklagaren ser att det här är värt att ta upp eller det här är 

någonting som är baserat på faktiska händelser. Är du med på vad jag me-

nar då? Alltså, i det avseendet så har ju den som tar emot anmälan ganska 

stor makt också över det vidare händelseförloppet. Så jag upplevde det bara 

som provocerande och kränkande. (Alva) 

I citatet påtalar Alva brottsrubrikens betydelse för det fortsatta händelseför-
loppet i rättskedjan och ärendets utgång, och därmed också den makt som lig-
ger hos den polis som tar upp polisanmälan, över rättsprocessens utfall. Valet 
av brottsrubrik kan få konsekvenser för ett ärendes utgång. Brottsutredningar 
om brott med hög straffskala kan prioriteras framför utredningar om brott 
med låg straffskala (Scheffer Lindgren et al. 2012). Enligt en rapport från 
Brottsförebyggande rådet läggs vissa brott, såsom ofredande, ned direkt efter 
en polisanmälan eftersom de anses vara bagatellartade och svåra att klara upp 
(Brå 2015b). Så som Alva såg det signalerade den brottsrubrik som polisen 
valt, att hennes anmälan gällde ett brott som inte var att betrakta som allvar-
ligt, och att åklagaren sannolikt inte skulle prioritera ärendet och anse det 
vara värt att gå vidare med. Möjligen var det Alvas utgångspunkt om polisens 
professionalitet och auktoritet som gjorde att hon accepterade och inte ifråga-
satte brottsrubriceringen, fast det stod klart för henne att ärendet inte skulle 
leda till åtal.  

Lagrum tillämpas inte 
En del kvinnor berättar att de inför sina polisanmälningar tagit reda på om 
männens våld utgjorde brottsliga handlingar. Detta eftersom de ville försäkra 
sig om att männens våld var en angelägenhet för det straffrättsliga systemet, 
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och att de inte vände sig till polisen i ”onödan”. De kom fram till att det fanns 
lagrum som kunde tillämpas. När de polisanmälde hade de således uppfatt-
ningen att männens våld utgjorde brott, samt vilket specifikt brott våldet mot-
svarade. I mötet med det straffrättsliga systemet gjorde de rättsliga represen-
tanterna dock en annan bedömning. När Daniela övervägde att polisanmäla 
mannens våld mot henne efter separationen läste hon om brottet grov kvinno-
fridskränkning på polisens hemsida. I likhet med Lovisa berättar Daniela att 
hon kände igen de egna våldserfarenheterna i beskrivningen av brottet.    

Att jag inte fick leva fritt liv. Att jag inte fick tycka vad jag tyckte. Jag hade 

begränsat liv. Vilka vänner jag fick ha, vad jag fick göra helt enkelt. Att jag 

tvungen att rapportera till honom varje steg jag tog. (Daniela) 

Lagtexten var betydelsefull för Daniela. Den gav henne dels en definition av 
mannens våld och dels hopp om att hon kunde få hjälp att stoppa honom. 
Daniela fick uppfattningen att kontrollerande, hotfulla och nedvärderande be-
teenden kunde utgöra grund för att lagen om grov kvinnofridskränkning 
skulle tillämpas. Med det i åtanke anmälde hon våldet och ansökte om kon-
taktförbud. En tid därefter fick hon besked av åklagaren att förundersökning-
en lagts ned och att hennes ansökan avslagits, utan att den stödbevisning som 
Daniela åberopat hade hämtats in. Daniela förmedlar att hon blev besviken 
över att lagen om grov kvinnofridskränkning inte tillämpades i hennes fall. Så 
som hon såg det fanns det bevisning och rekvisiten i lagstiftningen uppfylldes. 
Daniela uppger att åklagaren motiverade nedläggningen med att mannen inte 
var straffad sedan tidigare. Detta väcker frågor om betydelsen av gärningsper-
sonens brottshistorik i relation till stödbevisning. I en amerikansk studie fann 
Schmidt och Steury (1989) att åklagares beslut att väcka åtal i högre utsträck-
ning påverkades av gärningsmannens tidigare straffhistorik än bevisvärdet i 
det aktuella fallet. Om detta är överförbart till den svenska kontexten är dock 
en öppen fråga.  

Daniela berättar att hon tolkade det straffrättsliga systemets gensvar som 
att lagstiftningen om grov kvinnofridskränkning kanske inte var menad att 
tillämpas på par som hon och hennes före detta sambo. Det vill säga, etniskt 
svenska par med hög samhällsstatus, bra jobb, som sköter sig och utifrån sett 
ser välmående ut.  

219



 
 

220 
 
 

Den kanske är till för muslimska kvinnor, eller hedersmord eller någonting, 

för att de ska stoppa det. Men jag tänker att i vanliga svenska bråk så är det 

tydligen mer tillåtet att bryta den lagen utan konsekvenser. Jag tänker att 

den kanske inte var till för alla. Den kanske var till för att stoppa de här he-

dersmorden och kunna gå in där eller något, eller jag vet inte. Den fungerar i 

alla fall inte. Jag fick jättestort hopp när jag läste den, men sedan upptäckte 

jag att den inte alls fungerade, eftersom jag hade alla bevis. Jag hade alla kri-

terier, men den fungerar inte. (Daniela) 

Under intervjun resonerade Daniela i termer av att det är det våld muslimska 
kvinnor utsätts för samt hedersrelaterat våld, som lagstiftningen om grov 
kvinnofridskränkning är tänkt att tillämpas på och användas för att förhindra. 
Av hennes resonemang framgår att hon tolkade rättssystemets gensvar som att 
män inom etniskt svenska medelklasspar i högre utsträckning kan bryta mot 
lagstiftningen utan negativa konsekvenser.  

Det kändes som att åklagaren inte tyckte det var allvarligt nog. Det kändes 

som att han sa att jag skulle bli utsatt för det här, att jag fick tåla det. (Da-

niela) 

Av Danielas berättelse framgår att texten på polisens hemsida om grov kvin-
nofridskränkning kan ha varit något missledande. Daniela uppfattade att lag-
stiftningen kunde tillämpas vid exsambons hot, förföljelser och trakasserier av 
henne. Av den rättsliga praxisen framgår dock att lagen om grov kvinno-
fridskränkning framförallt tillämpas vid brottsliga gärningar som var för sig 
betraktas som allvarliga enligt straffrätten. En statlig utredning från 2011 vi-
sade att åtalen sällan enbart består av brott som sedda var för sig har böter i 
straffskalan. I nästan samtliga fall ingick misshandelsbrott av normalgraden 
(SOU 2011:85). Detta var inte lagstiftarens intention med brottet.  

I likhet med Daniela polisanmälde Meja delar av mannens våld efter att hon 
tagit reda på att det fanns lagrum som kunde tillämpas. Hennes polisanmälan 
gällde att exsambon förhindrade deras gemensamma barn från att återvända 
till Sverige och till Meja, som hade enskild vårdnad om barnet. En jurist Meja 
talat med menade att detta motsvarades av brottet egenmäktighet med barn. 
Lagen om egenmäktighet med barn kan tillämpas om en person, som inte själv 
har del i vårdnaden, obehörigen skiljer ett barn från dess vårdnadshavare, an-
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tingen genom att föra bort eller hålla kvar barnet (SOU 2011:85). En tid efter 
polisanmälan fick Meja besked om att åklagaren lagt ned förundersökningen. 
Nedläggningsbeslutet motiverades med att handlingen inte utgjorde en brotts-
lig gärning. Åklagaren gjorde således en annan bedömning av mannens hand-
lingar än vad Meja och hennes jurist hade gjort. I citatet nedan beskriver Meja 
de känslor nedläggningsbeslutet ingav henne.  

Det är som att någon slår på en igen. Just det här att jag visste att jag hade 

rätt. Jag visste det. Jag visste att jag hade rätt och jag visste att jag hade la-

gen på min sida. Till och med jag, som inte är någon jurist, kunde hitta var 

det stod att det är förbjudet. (…) Luften gick ur mig. Det kändes lite så, jaha 

vad ska man göra för att få rätt då? Att man till och med har en lag, där det 

finns en paragraf, där det står att det är förbjudet. Vad måste man mer 

göra? (Meja) 

Nedläggningsbeslutet ingav Meja känslor av att ha blivit slagen igen, av att 
luften gick ur henne och av att någon stod över henne. Meja drar således pa-
ralleller mellan den känsla hon fick av exsambons våld mot henne, och den 
känsla åklagarens hantering av hennes ärende ingav henne. Denna upprepade 
känsla av utsatthet i mötet med rättssystemet som Meja beskriver kan även 
benämnas sekundär viktimisering (Montada 1994).   

Intervjudeltagarna förhöll sig på olika sätt till att det straffrättsliga systemet 
inte tillämpade de lagrum kvinnorna bedömde att männens våld mot dem 
motsvarades av. Vissa kvinnor, så som Daniela, berättar att de inte orkade 
kämpa vidare, utan gav upp tanken om att få hjälp av rättssystemet för att 
komma ur våld. Daniela anmälde inte mer våld till polisen, utan tog hjälp av 
sin familj och arbetsgivare för att få exsambons kontroll och hot att upphöra.  

Meja berättar att hon troligtvis hade gett upp efter nedläggningsbeslutet om 
ärendet hade handlat om henne själv, och inte om hennes dotter. Hon hänvi-
sar till att åklagaren hade en ”överlägsen” framtoning som signalerade att han 
visste vad han gjorde. Denna framtoning, förmedlar Meja, är svår att stå emot 
som brottsutsatt. När åklagaren hävdar att det inte finns någonting att göra är 
det lätt tillgängligt att lita till dennes bedömning. Av Mejas berättelse framgår 
att hon uppfattade åklagarens nedläggningsbeslut och val att inte tillämpa lag-
rummet om egenmäktighet med barn, som att denne inte ville utreda hennes 
ärende. Det framgår även att hon uppfattade det som att åklagaren förväntade 
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sig att hon, som brottsutsatt och lekman, skulle ge efter för åklagarens aukto-
ritet och acceptera nedläggningsbeslutet. 

Men min personliga åsikt om just honom var väldigt så här att han inte rik-

tigt trodde att jag skulle ifrågasätta. Jag tror att många har den åsikten att 

de [brottsutsatta] accepterar besluten, sedan så slipper vi ta i det. (Meja) 

Meja accepterade inte åklagarens nedläggningsbeslut, utan begärde överpröv-
ning av det. Åklagaren ändrade kort därefter beslutet och inledde en förunder-
sökning om egenmäktighet med barn. Brottsutredningen pågick fortfarande 
vid tidpunkten för intervjun. Meja ser sin strategi som framgångsrik. När hon 
ifrågasatte åklagarens beslut visade hon att hon kände till sina rättigheter och 
skulle komma att ifrågasätta hans beslut igen.  

Nu vågar han inte lägga ned det, för nu vet han vem jag är.  Han vet att jag 

inte ger mig. Att han vet att jag kommer att ringa till honom. Så nu är det 

väl mer så här ”okej, jag får väl ta tag i detta”. (Meja) 

Det här avsnittet har handlat om den omdefinieringsprocess som sker när 
våldserfarenheter rubriceras som brott i samband med polisanmälningar. När 
så sker tar det straffrättsliga systemet ärendet från kvinnan och gör den till sitt 
genom att använda de egna rättsliga begreppen för våldet, vilka kan låta 
främmande för kvinnan (Grøvdal 2011). Jag har visat hur intervjudeltagarnas 
och rättssystemets definitioner av våldet som brott inte alltid överensstämde 
med varandra. Intervjudeltagarna framhåller systematiskt hotfullt, kontrolle-
rande och nedsättande beteende som allvarligare än enskilda och åtskilda till-
fällen av fysiskt våld, medan de rättsliga representanterna lade tonvikten vid 
det senare. I de fallen kan den straffrättsliga praktiken beskrivas ha bidragit 
till att fragmentera våldet. Detta förfarande får enligt Stark (2006) till konse-
kvens att våldets systematik, långvarighet, allvarlighetsgrad och nedbrytande 
konsekvenser osynliggörs. Vidare ansåg kvinnorna att männens våld var all-
varligare än vad som framkom av rättssystemets brottsrubricering. I vissa fall 
ansåg de att männens våld kunde knytas till specifika lagrum, som de rättsliga 
representanterna inte tillämpade. När kvinnornas och det straffrättsliga syste-
mets definitioner av våldet inte överensstämde med varandra uppstod en frikt-
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ion, i vilken rättssystemet ser ut att ha haft den slutgiltiga definitionsrätten av 
kvinnornas våldserfarenheter.  

Vid den här friktionspunkten fick männens våld en mindre allvarlig inne-
börd än vad det hade för kvinnorna själva. Det straffrättsliga systemets gen-
svar kan i de här fallen sägas ha fått till konsekvens att männens våld mot 
kvinnorna bagatelliserades. Liknande tendenser har även beskrivits i andra 
studier (Grøvdal 2011; Hearn 1998). Det straffrättsliga systemets förfarande 
har vissa likheter med de våldsutövande männens. Tidigare var det männen 
som definierade kvinnornas våldserfarenheter, och senare var det rättssyste-
met. I båda fallen blev resultatet att våldet bagatelliserades (jfr Blacklock 
2001; Hearn 1998). Detta förfarande förefaller ha fått till konsekvens att en 
del kvinnor genomgick en sekundär viktimisering i mötet med det straffrätts-
liga systemet (jfr Montada 1994). Deras ord för att beskriva den rättsliga han-
teringen för tankarna till utsatthet för våld: som kränkningar, som slag, som 
att någon står över en och som att luften går ur en.   

I det här avsnittet har jag även visat att intervjudeltagarna förhöll sig olika 
till att det straffrättsliga systemet till synes inte betraktade männens våld som 
lika allvarligt som de själv gjorde. En del kvinnor accepterade rättssystemets 
bedömning. Av deras berättelser framgår att det straffrättsliga systemets auk-
toritet kan ha haft betydelse för deras val. Kvinnorna utgick från att de rätts-
liga representanterna i egenskap av deras profession gjorde adekvata bedöm-
ningar. Andra intervjudeltagare ifrågasatte rättssystemets bedömning genom 
att ställa krav på brottsrubriker eller genom att begära överprövning av ned-
läggningsbesluten. De intervjudeltagare som använde sig av mer ifrågasättande 
strategier hade barn som for illa av männens våld. Möjligen var det så att de 
ansåg det vara värt besväret att ifrågasätta de rättsliga bedömningarna när 
barnens trygghet stod på spel, och inte ”bara” deras egen. Dessa ifrågasättan-
den rönte olika framgång. För Meja ändrades nedläggningsbeslutet när hon 
begärde överprövning. Lovisa lyckades få en polisanmälan rubricerad som 
grov kvinnofridskränkning, men inte någon av hennes polisanmälningar resul-
terade i att åtal väcktes.   

10.3 Den tredelade tiden: timing, tempo och kronologi 
En friktionspunkt i mötet mellan intervjudeltagarna och det straffrättsliga sy-
stemet är relaterad till tre olika aspekter av tid. Den första aspekten handlar 
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om timing – när en polisanmälan om mäns våld i nära relationer bör ske. Den 
andra handlar om tempo – i vilken takt brottsutredningen bör ske. Den tredje 
handlar om kronologi – i vilken tidsföljd berättelsen om våldet bör återges. 
Denna friktionspunkt är således tredelad. Nedan utvecklas de tre tidsaspekter-
na var för sig. 

Timing 
Timing, den ena aspekten av den tidsrelaterade friktionspunkten, handlar om 
vid vilken tidpunkt en polisanmälan om mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner bör ske. Nästan alla intervjudeltagare som anmälde gjorde det en tid ef-
ter separationen när männen fortsatte utsätta dem för våld. Vid den tidpunk-
ten hade de börjat definiera våldet som mäns våld i nära relationer, och de var 
inte lika emotionellt bundna till männen som de varit före separationen. Då 
kunde de även se att de inte bar ansvaret för våldet och att de hade rätt att bli 
lämnade ifred. Av deras berättelser går det därmed att utläsa att en möjlig tid-
punkt för kvinnorna att anmäla var efter separationen, när de inte längre levde 
tillsammans med männen, och när de börjat frigöra sig emotionellt och kogni-
tivt från dem. Som tidigare beskrivits var det inte någon av kvinnorna som 
anmälde våldet till polisen före separationen. De anger flera skäl till hur det 
kom sig att de inte polisanmälde vid den tidpunkten. Exempelvis att de inte 
såg våldet som tillräckligt allvarligt, att de inte ville att omgivningen skulle 
känna till våldet, att de inte vågade anmäla och att de ville vara tillsammans 
med männen. Av deras berättelser går det således även att utläsa att deras 
möjligheter att anmäla våldet till separationen före separationen var begrän-
sade. De anmälde vid en tidpunkt som var möjlig för dem. Vissa av dem fick i 
samband med deras polisanmälan berättat för sig att den tidpunkt de anmälde 
vid var olämplig sett utifrån det straffrättsliga systemets perspektiv. Detta ef-
tersom möjligheterna då ansågs vara begränsade för att deras ärenden skulle 
leda till åtal och fällande dom.  

Timing förekommer i Lovisa berättelse. Efter separationen anmälde hon 
både mannens pågående våld och det våld han tidigare utsatt henne för före 
separationen. När det gäller våldet före separationen fick hon berättat för sig 
att hon skulle ha polisanmält tidigare, i anslutning till våldstillfällena före se-
parationen och inte efteråt.  

Det är ju det som är den stora paradoxen och dilemmat. Alla tycker då ef-
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teråt att ”Varför anmälde du inte tidigare. Varför gick du inte tidigare? Var-

för anmälde du inte tidigare?” Så länge man är i ett äktenskap så vill man ju 

att det ska vara ett äktenskap [skrattar till]. Jag vet inte hur jag ska formu-

lera det här. Det är inte bara det här projektet, att man ska lösa det, och 

skammen. Den dagen man anmäler då är det så definitivt slut också. Och 

sen så hade jag faktiskt inte vågat heller. Om jag hade anmält honom när 

jag var tillsammans med honom, hur skulle jag våga gå och lägga mig bred-

vid honom på natten? (Lovisa) 

Lovisa beskriver det som paradoxalt med förväntningar om att hon borde ha 
polisanmält vid en tidpunkt, som det ur hennes perspektiv inte var möjligt att 
anmäla – i direkt anslutning till våldstillfällena före separationen. Detta var en 
tidpunkt vid vilken hon varken hade velat eller vågat polisanmäla. Men även 
när Lovisa polisanmälde mannens pågående våld i direkt anslutning till vålds-
tillfällena fick hon berättat för sig att hon skulle ha polisanmält tidigare. I det 
fallet före vårdnadstvisten mellan henne och maken inletts.  

Hon [polisen] var ju inte otrevlig, men hon sa att det var ingen idé eftersom 

det var vårdnadstvist. ”Det skulle du ha tänkt på tidigare. Det går inte att 

komma nu och anmäla saker som har hänt”. Då sa jag att ”Det är många, 

det är många saker, och det ligger långt tillbaka i tiden”. ”Ja, men det är 

ingen idé att ta upp det som ligger tillbaka i tiden”. Och jag förstod ju på 

henne att det inte var någon idé om det skulle hända någonting framöver, 

eftersom det var en vårdnadstvist (Lovisa)  

Både när det gäller våldet före separationen och efteråt ansågs Lovisa vara för 
sent ute med sin polisanmälan. Hon skulle ha anmält i direkt anslutning till ett 
våldstillfälle när det fanns stödbevisning samt innan vårdnadstvisten om bar-
nen inletts.  

I Mias fall polisanmäldes exsambons våld vid ”rätt” tidpunkt utifrån rätts-
systemets perspektiv. Sjukhuspersonalen anmälde den grova misshandel som 
förorsakade separationen under den tid som Mia vårdades på sjukhuset för de 
skador mannen tillfogade henne. Mia medverkade inledningsvis i brottsutred-
ningen, men valde att avbryta sin medverkan i ett senare skede när åklagaren 
beslutat att väcka åtal. I citatet nedan reflekterar hon över sitt val att inte 
medverka i rättegången.  

225



 
 

226 
 
 

Mia Just när man är där, i rättsväsendet, då är du så skadad och så 

sargad. Du har inte jobbat någonting med dig själv. Du är inte 

alls där i tanken. 

Mari Är det för nära inpå? 

Mia Det är för nära inpå. För jag tror att hade jag haft en annan di-

stans till det och varit längre med mig själv, då är det klart att jag 

hade hoppat på och fullföljt det. Men så är det ju, just i rättspro-

cessen, när det har hänt någonting. Det är klart att du kan ju inte 

vänta några år och ta upp anmälan igen. Då skulle du kunna göra 

det för då har du jobbat så mycket med dig själv. Men just då, så 

mår man så fruktansvärt dåligt. Så jag tror att man är så långt 

ifrån färdig med sig själv. Man kan inte tänka på det viset, man 

är fortfarande rädd, så därför är det så svårt att ta i det där, full-

följa beslutet.  

Mia förmedlar att mannens våld låg för nära i tiden när våldet anmäldes till 
polisen. Hon hade då inte kommit tillräckligt långt i bearbetningen av våldser-
farenheter och var inte emotionellt och kognitivt redo att fullfölja rättsproces-
sen. Mia hade således begränsade möjligheter att fullfölja rättsprocessen vid 
den tidpunkt som förefaller ha varit en ”god” tidpunkt för polisanmälan ur 
rättssystemets perspektiv.  

Av de här berättelserna går det att utläsa att en lämplig tidpunkt ur rättssy-
stemets perspektiv att polisanmäla mäns partnervåld var i anslutning till ett 
våldstillfälle när det fanns stödbevisning och före en vårdnadsutredning inletts. 
En olämplig tidpunkt ur rättssystemets perspektiv att anmäla var en längre tid 
efter ett våldstillfälle och under en pågående vårdnadsutredning. Den tidpunkt 
som var lämplig för intervjudeltagarna att anmäla överensstämde således inte 
alltid med den tidpunkt som var lämplig för att rättssystemet skulle kunna ut-
reda brotten framgångsrikt. I de fallen var intervjudeltagarnas timing fel, ur 
rättssystemets perspektiv. Deras våldsverklighet kolliderade med det straff-
rättsliga systemets arbetsprocedurer. Rätt tidpunkt för intervjudeltagarna och 
rättssystemet verkar ha sammanfallit om kvinnorna polisanmälde det våld 
männen utsatte dem för efter separationen, strax efter våldstillfällena och in-
nan en vårdnadsutredning inletts. Så var fallet för en del intervjudeltagare. 
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I maktrelationen mellan kvinnorna och det straffrättsliga systemet kan det 
straffrättsliga systemet sägas ha haft tolkningsföreträde när det gäller vilken 
tidpunkt som var lämplig för en polisanmälan. Det var de rättsliga represen-
tanterna som gjorde bedömningar, fattade beslut och vidtog åtgärder beträf-
fande rättsprocessen och brottsutredningen. Den möjlighet kvinnorna hade att 
påverka rättsprocessens utfall i det här avseendet, var att avgöra om de skulle 
medverka eller inte i rättsprocessen. Detta var en möjlighet Mia använde sig 
av när hon valde att avbryta sin medverkan.   

Tempo 
Tempo, en annan aspekt av den tidsrelaterade friktionspunkten, handlar om 
det straffrättsliga systemets arbetstakt. Ett mönster i empirin är att kvinnorna 
upplevde arbetstakten som för långsam – de hade ett behov av att rättssyste-
met skulle arbeta snabbare med deras ärenden. Det handlade framförallt om 
att de upplevde att rättsprocessen tog för lång tid. Efter polisanmälan och det 
inledande förhöret gick det lång tid, från ett par månader upp till ett år, innan 
de fick besked om hur ärendena fortskred. I likhet med vad som framkommit i 
andra studier beskriver kvinnorna att de upplevde att det var påfrestande att 
invänta besked och att leva i ovisshet angående ärendenas utfall (Green 2002; 
Grøvdal 2011; Lindgren 2004). Den långa utredningstiden och tystnaden tol-
kades av en del kvinnor som signaler om att det straffrättsliga systemet inte 
såg allvarligt på männens våld mot dem och att deras ärenden inte skulle leda 
till åtal och fällande dom. Vissa av dem, däribland Rebecka, ifrågasatte då 
både polisanmälan och separationen från den våldsutövande mannen. Re-
becka berättar att hon såg den långa utredningstiden som en bekräftelse på att 
rättssystemet inte betraktade mannens våld som allvarligt, vilket framkallade 
känslor av ånger över separationen. 

Hade det varit någonting som de tyckte var värt att lägga tid på så hade det 

säkert hänt någonting, tänkte jag. Det bekräftade bara att det inte var något 

allvarligt. Det skapade väldigt mycket ångest, för då kom jag direkt in i de 

här tankarna att varför avslutade jag relationen? Det här var ju någonting 

som man hade kunnat lösa. Det här var ju ingenting som polisen egentligen 

hade någonting med att göra (…). Det kändes som att allting var bara i 

onödan. (Rebecka) 
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En del intervjudeltagare uttrycker även att långa utredningstider gjorde det 
svårt för dem att lämna våldserfarenheterna bakom sig. De förmedlar att de 
inte kunde gå vidare i livet innan de fått ett rättsligt avgörande. En väntan i 
upp till två år från polisanmälan till rättegång upplevdes som en för lång tid 
att leva i ovisshet. Rebecka benämner perioden mellan polisanmälan och dom-
slutet som ett vakuum. Ett vakuum eftersom hon inte såg sig kunna gå vidare 
med sitt liv förrän rättsprocessen avgjorts. Hon berättar att hennes liv var på 
paus under rättsprocessen och att hon kände att hon hamnade i en offerroll 
som gjorde det svårt för henne att ta ansvar för det egna livet.  

Det var som att mitt liv var på paus så länge bara för att vänta på vad som 

skulle hända, för att därefter sedan kunde jag börja leva igen, kändes det 

som. För att det var så beroende på om det skulle bli ett åtal, eller kanske 

framförallt vad som skulle hända efter rättegången. För då kände jag att då 

jag kan bestämma hur jag ska leva mitt liv. Hur jag ska leva då. (Rebecka) 

Rebecka förmedlar att rättsprocessen tog för lång tid för henne och att hennes 
situation hade underlättats om rättsprocessen gått framåt i ett snabbare 
tempo. Hon anpassade sig till rättssystemets arbetstakt och inväntade rätts-
processens utfall. Mannen åtalades och dömdes för våldet mot henne. 

Även Daniela ifrågasatte beslutet om separationen och polisanmälan som en 
följd av att rättssystemet, av döma av tystnaden, inte betraktade mannens slag 
mot hennes huvud som allvarligt. Till skillnad från Rebecka återupptog hon 
parrelationen till mannen. Daniela hann etablera ett liv tillsammans med man-
nen, innan hon ett år efter polisanmälan fick besked om att åklagaren beslutat 
att väcka åtal. Daniela förmedlar att det då hade gått för lång tid sedan hon 
polisanmälde, och hon såg sig som beroende av mannen. För hennes del var 
det för sent att vid den tidpunkten ta upp ärendet i domstol. Som tidigare be-
skrivits valde hon att inte medverka i rättegången och ärendet lades ned.  

Jag brydde mig inte om vad som hade hänt, ett år efter, det var en ny värld. 

Det skulle de ha gjort med en gång. Jag kan inte säga vad som skulle ha 

hänt, men hade jag gjort det med en gång, så hade jag också förstått hur all-

varligt det är när man slåss. För det hände ju igen sedan. (Daniela) 
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Daniela förmedlar att hon, om rättsprocessen gått snabbare och åtal väckts 
tidigare, hade förstått att sambons våld var allvarligt, och att hon troligen inte 
hade återupptagit parrelationen till mannen om han dömts för våldet mot 
henne. Daniela tillskriver således rättsprocessens längd en central betydelse för 
att hon återupptog relationen till mannen. Daniela upplevde även att rättssy-
stemets arbetstakt var för långsam när det gäller hennes ansökan om kontakt-
förbud på grund av mannens våld mot henne efter separationen. Daniela för-
medlar att hon kontaktade polis när situationen var akut, och att hennes an-
sökan om kontaktförbud därför också borde ha hanterats akut. Det tog ett 
par veckor innan Daniela fick besked om att hennes ansökan om kontaktför-
bud avslagits. Utifrån Danielas perspektiv var rättssystemets arbetstakt för 
långsam. Det blev en fördröjning i den rättsliga praktiken som innebar att hon 
inte beviljades skydd i den akuta situationen.  

Rättssystemets arbetstakt kunde även upplevas som för skyndsam. Lovisa 
berättar att en polis som tog upp en av hennes anmälningar ställde krav om 
att hon skulle anpassa sig efter den begränsade tidsram polisen avsatt åt 
henne. Inför denna polisanmälan hade Lovisa förberett sig väl: hon hade bo-
kat tid för anmälan i förväg och hade med sig anteckningar som stöd för att 
minnas allt våld hon ville att anmälan skulle omfatta. Polisen inledde deras 
samtal med att ange tidsramen för samtalet – Lovisa hade femton minuter på 
sig att anmäla brotten.  

Hon gav mig femton minuter. Hon tyckte det var jättejobbigt när jag tog 

upp anteckningsblocket. Hon sa att jag skulle plocka ut det viktigaste. Hon 

hade inte tid att lyssna på allting. Jag skulle försöka sammanfatta det. (…) 

Att hon hela tiden markerar och stressar upp mig. Jag känner att det här 

kommer jag inte att hinna med. På femton minuter hann jag ju inte berätta 

någonting på. (Lovisa) 

Av Lovisas berättelse framgår att polisen begärde att hon skulle berätta om 
våldet i ett snabbare tempo än vad som var möjligt för henne. Hon skulle be-
rätta om exmakens långvariga våld under en begränsad tidsram, samtidigt 
som polisen på olika sätt markerade att hon tog för lång tid på sig när hon be-
rättade, exempelvis genom att hänvisa till att det fanns andra som väntade. 
Polisens begäran om att Lovisa skulle prioritera bland våldserfarenheterna och 
endast berätta om de viktigaste händelserna, var högt ställd i ljuset av att det 
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våld Lovisa upplevde som värst, inte överensstämde med rättssystemets upp-
fattning. Lovisa försökte anpassa sig till polisens begäran och påskyndade sitt 
berättande, men hann inte berätta om allt våld hon ville anmäla. Några dagar 
efteråt fick hon besked om att ärendet lagts ned med motiveringen att brott 
inte kunde styrkas.  

Den här aspekten av den tidsrelaterade friktionspunkten, tempo, innebar att 
kvinnorna fick anpassa sig till det straffrättsliga systemets arbetstakt. Av deras 
berättelser framgår att långa utredningstider upplevdes som mödosamt. 
Ovissheten om ärendets utgång under rättsprocessen kunde väcka tvivel om 
polisanmälan och separationen. I denna såväl som i andra studier, framkom-
mer att möjligheterna att gå vidare med det egna livet är begränsade under 
rättsprocessen (Green 2002; Grøvdal 2011). Även deltagarna i Grøvdals 
(2011) studie talade om frustration över långa rättsprocesser och om att livet 
var på paus. Kvinnorna i föreliggande avhandling förhöll sig på olika sätt till 
att rättssystemets arbetstakt upplevdes som för långsam eller för skyndsam. 
Vissa kvinnor försökte anpassa sig, även om det upplevdes som prövande, 
medan Daniela avbröt sin medverkan.  

Kronologi 
Kronologi, ytterligare en aspekt av den tidsrelaterade friktionspunkten, hand-
lar om hur kvinnornas berättelser om våldet skulle struktureras. Vissa inter-
vjudeltagare förmedlar att det var svårt för dem, som utsatts för upprepat våld 
under lång tid, att separera olika våldstillfällen från varandra och att minnas 
när de inträffade i relation till varandra. Därtill var det svårt att minnas män-
nens våld eftersom de, när de levde med männen, försökte undvika att tänka 
på det för att orka med det vardagliga livet.  

De här svårigheterna att minnas tycks ha begränsat kvinnornas möjligheter 
att framstå som trovärdiga i mötet med det straffrättsliga systemet. När en 
domstol prövar ett ärende värderas målsägarens berättelse. Målsägaren ska 
kunna berätta om ett sammanhängande och samtidigt detaljerat händelseför-
lopp. Berättelserna ska också vara konsekventa – målsägaren ska kunna upp-
repa en liknande berättelse vid alla förhör, och kunna ge en rimlig förklaring 
om berättelserna avviker från varandra (Wicklund 2008). Samtidigt ska berät-
telserna låta spontana och naturliga för att bedömas som trovärdiga (Grøvdal 
2011).  
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Vissa intervjudeltagare hade svårt att möta de här kraven om ett trovärdigt 
berättande under rättsprocessen. När intervjudeltagarna uppvisade svårigheter 
med att separera våldshändelser från varandra, att ordna olika händelser i 
tidsföljd eller när berättelserna avvek från varandra, kunde deras trovärdighet 
ifrågasättas. Detta ifrågasättande av kvinnornas trovärdighet inträffade fram-
förallt under rättegång när kvinnornas berättelser avvek från vad som fram-
kommit i tidigare förhör. En kvinna, Sofia, berättar att hon godkände ett för-
hörsprotokoll som innehöll felaktigheter, eftersom hon inte kände till vikten 
av att hennes berättelser skulle upprepas på ett liknande sätt för att hon skulle 
framstå som trovärdig. När hennes berättelse under rättegången avvek från 
det felaktiga protokollet användes denna avvikelse av försvaret för att ifråga-
sätta hennes trovärdighet. Även avvikelser i Fridas berättelse användes av för-
svaret för att ifrågasätta hennes trovärdighet. Under hovrättsförhandlingen 
mindes Frida en detalj hon tidigare inte berättat om, vilket medförde att hen-
nes berättelse avvek från tidigare förhör. Av Fridas berättelse framgår att rät-
tegångsförhören ingav henne en känsla av att det var hon som var den ankla-
gade.  

På något sätt så känns det som att det är jag som är den som har gjort sa-

kerna. Det är ju jag som måste vara helt säker på hur sakerna har gått till. 

De plockar sönder hela historien när man sitter i förhör, inte hos polisen 

men i domstolen, i de här rättegångsförhandlingarna. Då får man berätta 

vad som har hänt, och sedan så ska man berätta i detalj hur de olika sakerna 

har hänt. Det ska man helst komma ihåg helt och hållet i kronologisk ord-

ning då, hur det hela har gått till. Det är jag då, den som har gjort det behö-

ver inte göra det, för den kan förneka helt och hållet att han har gjort det. 

Så det är ju egentligen jättesvårt att bli trodd på, känns det som. (Frida) 

Dessa krav om ett kronologiskt, detaljerat och konsekvent berättande verkar 
således ha begränsat vissa kvinnors möjligheter att framstå som trovärdiga, 
och att få ta del av den hjälp de ville ha av det straffrättsliga systemet att 
komma ur våld.   
 
I det här avsnittet har jag redogjort för en tredelad friktionspunkt i mötet mel-
lan kvinnorna och det straffrättsliga systemet som handlar om timing, tempo 
och kronologi. Friktionspunkten uppstod när kvinnornas våldsverklighet 
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mötte det straffrättsliga systemets förutsättningar när det gäller olika aspekter 
av tid. Det straffrättsliga systemet präglas ofta av långa utredningstider, vilket 
enligt Diesen och Diesen (2009) ökar risken för att ärenden läggs ned och att 
kvinnor avstår från att medverka i rättsprocessen. Det straffrättsliga systemet 
ställer vidare höga krav på stödbevisning och trovärdiga vittnesmål. De inter-
vjudeltagare som polisanmälde männens våld hade att möta dessa förutsätt-
ningar för att öka möjligheterna att deras anmälningar skulle leda till åtal, fäl-
lande dom och att de skulle få den hjälp de efterfrågade. De hade mött dessa 
förutsättningar om de polisanmälde i nära anslutning till brotten när det fanns 
stödbevisning, om de anpassade sig till rättssystemets arbetstakt och om de be-
rättade om våldet på ett sådant sätt att de framstod som trovärdiga.  

Av berättelserna framgår att kvinnorna som polisanmälde männens våld 
inte till fullo kände till de här förutsättningarna. Det var någonting de lärde 
sig när de anmälde eller efter hand under rättsprocessen. För en del av dem var 
det för sent, i den bemärkelsen att de inte kunde anpassa sig till dessa förut-
sättningar även om de hade försökt. Ett sådant exempel är Lovisa som ansågs 
ha polisanmält för sent.  

Kvinnornas förhållningssätt till denna friktionspunkt handlade till stor del 
om att försöka anpassa sig. Rebecka inväntade rättsprocessens utfall fastän 
det var mödosamt för henne och Lovisa försökte anpassa sitt berättande efter 
den tid polisen avsatte åt henne. Daniela och Mia anpassade sig inte utan 
valde att avbryta sin medverkan i rättsprocessen med följden att ärendena la-
des ned. Rättsprocessens tidpunkt var olämplig för Mia och dess tempo för 
långsam för Daniela.     

10.4 Kunskapens tillgänglighet 
En friktionspunkt i mötet mellan kvinnorna och det straffrättsliga systemet 
handlar om tillgången till kunskap. De kvinnor som anmälde våldet till polisen 
förmedlar att de saknade och ville få kunskaper som rättssystemet besatt, men 
som var svår för dem att få tillgång till. Det handlar om kunskap om hur det 
egna ärendet fortskred; kunskap om lagstiftning, rättsprocessen och rätte-
gångsproceduren samt kunskap om de egna rättigheterna som målsägare och 
rättssystemets skyldigheter gentemot dem.  

Intervjudeltagarna beskriver polisanmälan som ett stort steg. När de anmäl-
de gav de polisen kunskap om det våld de tidigare hemlighållit och de visste 
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inte vilka konsekvenser detta avslöjande skulle få för deras liv. Efter anmälan 
fick de lite eller ingen information tillbaka av polisen om hur ärendet fortskred 
eller vad som skulle hända härnäst under brottsutredningen. Tystnaden efter 
polisanmälan väckte frågor hos vissa intervjudeltagare om hur ärendena fort-
skred, hur rättssystemet såg på det de berättat och hur männen ställde sig till 
polisanmälningarna: Såg polisen allvarligt på männens våld mot dem? Skulle 
männen vilja hämnas på dem för att de polisanmält?  

Kvinnorna berättar att de hade velat få kunskap av polisen både generellt 
om rättsprocessen och de egna rättigheter, samt specifikt om hur brottsutred-
ningarna fortskred. Av deras berättelser framgår att den kunskap de efterfrå-
gade hade kunnat ge dem en viss kontroll i en situation som till stor del var 
oviss i övrigt. Vissa intervjudeltagare påtalar särskilt betydelsen av kunskap 
vid rättsprocesser om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Det handlar 
om att kvinnor i sådana ärenden är i underläge i flera avseenden: som brotts-
utsatt generellt, som underordnad mannen på grund av hans tidigare våld och 
som levandes med risken att han ska vilja hämnas. Sofia för resonemang om 
att kvinnans underordning i relation till mannen kan minska om hon ges stöd 
och information under rättsprocessen.  

Att få reda på lite, vad jag har för rättigheter. Hur kan jag ändå få känna 

mig lite tryggare i en sådan här situation? För det är redan ett så konstigt 

spel, kvinna och man [visar med händerna att män är över kvinnor]. Jag är 

redan på miniminivå. Bara att göra en polisanmälan är ett stort, stort steg. 

(…) Det är absolut inte samma nivå, du är redan i underläge, otroligt under-

läge. Framförallt i en sådan här situation när det är kvinnofridskränkning, 

när det är våld mot kvinnor. Det är en helt annan sak än om någon har stu-

lit en bil. Det är en helt annan nivå. Helt andra känslomässiga band, relat-

ioner, allting. Det är väldigt komplext. (Sofia)  

Av berättelserna framgår att intervjudeltagarna hanterade tystnaden från 
rättssystemet, och avsaknaden av kunskap, på olika sätt. Vissa av dem, så som 
Rebecka, avvaktade och inväntade besked från rättssystemet. En väntan som 
var mycket påfrestande för henne, vilket beskrivits i ett tidigare avsnitt. Andra 
sökte kunskap på egen hand. En del av dessa kvinnor kontaktade polisen för 
att ta reda på vad som hände i brottsutredningarna. De ringde och mejlade. 
Av deras berättelser framgår att den kunskap de efterfrågade var svårtillgäng-
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lig och att det var svårt att få besked. Det framgår även att det var svårt att nå 
fram till den person som var insatt i deras ärende och som kunde besvara de-
ras frågor. Magdalena talar om att hon blev ”omkringbollad överallt”. Alva 
berättar att hon vid upprepade tillfällen försökte få kontakt med förundersök-
ningsledaren och att denne bröt löften om att återkomma till henne med in-
formation. Hon beskriver ett rättsväsende som höll henne på halster, som var 
undflyende och som skickade runt henne till olika personer när hon ville ha 
besked.  

Inte bara hålla någon på halster hela tiden. För det är så jag har upplevt det, 

tror jag, som att de är undflyende hela tiden. (…) Istället tycker jag bara att 

jag har blivit runtskickad. (Alva) 

En del kvinnor berättar att de upplevde sig vara till besvär för polisen när de 
efterfrågade information om deras ärenden. Sara talar om att hon kände sig 
”väldigt besvärlig” och ”dum” som ville veta hur det gick med brottsutred-
ningen. Den polis som tog upp Alvas anmälan gav henne ett telefonnummer 
som hon kunde ringa. När Alva några dagar senare ringde till det var polisen 
som tog emot hennes samtal otrevlig och avfärdande. Alva talar om att det var 
obegripligt för henne att polisen å ena sidan säger att hon kan ringa till dem 
och å andra sidan avfärdar henne när hon senare gör det. Att kvinnor kan 
uppleva sig vara till besvär när de vill ha information om sina ärenden besk-
rivs även i Grøvdals (2011) avhandling.  

Vissa intervjudeltagare berättar att de inte hade tillräckliga kunskaper om 
rättsprocessen generellt sett när den pågick. Det handlade exempelvis om kun-
skaper om deras rättigheter, om rättssystemets skyldigheter och om rätte-
gångsproceduren. Bristen på kunskap gjorde att de inte visste vad som väntade 
dem och att det var svårt för dem att tillvarata de egna rättigheterna. De be-
rättar att de tillgodogjorde sig kunskaper om rättsprocessen efter hand, ibland 
när det var för sent. Det handlar om kunskaper som hade kunnat vara till 
nytta för dem om de tillgodogjort sig dem i tid. En kvinna, Sofia, berättar att 
hon gick miste om brottsskadeersättning eftersom hon på grund av bristfällig 
information inte anmälde ärendet i tid. Frida berättar att hon inför rätte-
gången skaffade sig kunskaper om rättegångsproceduren, men att denna för-
beredelse inte var tillräcklig. I stunden, under pågående rättegång, försökte 
hon lära sig och anpassa sig efter vad som förväntades av henne.  
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Successivt fick man sätta sig in i hur det skulle gå till och hur språket skulle 

gå till. Att man skulle prata helst så sakligt och kontrollerat som möjligt 

(Frida) 

Av Lovisas berättelse framgår tydligt att hon inte anser att hennes ärenden 
hanterades korrekt av polis och åklagare. Hon berättar att hon känner sorg 
och ilska över att hon inte hade tillräckligt med kunskaper för att kunna be-
vaka att rättssystemet tillgodosåg hennes rättigheter. Med tiden såg Lovisa att 
hennes brist på kunskaper begränsade hennes möjligheter att agera under 
rättsprocesserna. För att bättre kunna hävda sina rättigheter skaffade hon sig 
kunskaper om lagstiftning, om rättsprocessen, om sina rättigheter och om 
rättssystemets skyldigheter. Hon berättar att det låg ett stort ansvar på henne 
som målsägare att bevaka ärendena och tillse att hennes rättigheter tillgodo-
sågs.  

Utan man ska bevaka att anmälningarna inte blir liggande, man ska inte ta 

för givet att bara för att man har gjort en anmälan så är det någon som gör 

någonting av den, den kan mycket väl hamna i en byrålåda i två år. Att man 

ska se till att det är någon som har läst den. Man ska bevaka om det är en 

utredning eller om den är bortglömd. Det var sådana här bitar som jag inte 

trodde… Jag trodde att det där tar polisen ansvar för, eller åklagaren då 

som är den som ska se till att det drivs framåt. (…) Och att den som är offer 

ska behöva kontrollera om detta verkligen sker, eller bara stannar av någon-

stans. (Lovisa) 

Av Lovisas berättelser framgår att kunskaper kan underlätta för målsägare när 
det gäller att bevaka ärenden och att ens rättigheter tillgodoses. Samtidigt 
framgår att samma kunskaper möjligen kan begränsa målsägarens möjligheter 
att få tillgång till rättssystemets stöd och skydd. Lovisa berättar att hon upple-
ver att rättssystemet gav henne ett bättre bemötande när hon hade kunskap, 
men att hon med sina kunskaper kan ha framstått som för stark och duktig 
för att hennes våldsutsatthet skulle tas på allvar och för att hon skulle ”passa 
in i bilden av ett offer”. 

Sedan var det väl en fördel när jag kände att jag försökte göra mig kallare 

och jag hade bättre kunskap. Att jag blev bättre behandlad. Men kanske inte 

att man tog det riktigt på allvar för att jag framstod som för stark då. Jag 
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vet inte. Jag har ingen klar analys av det, för ingenting var riktigt bra i alla 

fall. (Lovisa) 

Att Lovisa upplevde att hennes våldsutsatthet inte togs på allvar när hon hade 
kunskaper och framstod som starkare kan kopplas till ett idealt brottsoffers-
kap för våldsutsatta kvinnor. En kvinna som visar sig vara kompetent när det 
gäller de egna rättigheterna och rättssystemets skyldigheter samt som uppvisar 
styrka, kan tänkas avvika från hur våldsutsatta kvinnor förväntas agera under 
rättsprocessen. Nämligen som svaga, passiva, underordnade och tacksamma 
gentemot polisen (Agevall 2012). Möjligen framstod Lovisa inte som tillräck-
ligt offerlik för att betraktas som skyddsvärd av rättssystemets. Denna möjlig-
het berör Lovisa själv:  

Att om jag hade varit mera viljelös, mindre stridbar, mindre på, ringt. Jag 

vet inte. Ibland så tänker jag att om jag hade passat bättre in i offerbilden på 

något sätt, att jag kanske hade fått mer hjälp då. Att jag var för stark och 

duktig kvinna för att riktigt passa in i bilden av ett offer. Att det också låg 

mig i fatet. (Lovisa) 

Lovisa, tolkar det som att hennes styrka och stridbarhet under rättsprocessen 
kan ha medfört att rättssystemet inte uppfattade henne som tillräckligt offerlik 
för att erbjuda henne stöd, hjälp och skydd. 

I det här avsnittet har jag redogjort för den friktion som uppstod i mötet 
när kvinnorna hade svårt att få tillgång till kunskaper som det straffrättsliga 
systemet förfogade över. Den kunskap kvinnorna eftersökte hade kunnat ge 
dem en viss kontroll i en annan oviss och utsatt situation. Det fanns en ojäm-
likhet i relationen dem emellan när det gäller tillgången till kunskap, som 
kvinnorna hanterade på olika sätt. Vissa anpassade sig och inväntade inform-
ation, andra skaffade sig kunskaper på egen hand, och ytterligare andra be-
gärde att få kunskaper av de rättsliga representanterna. Att begära informat-
ion från rättssystemet framstår dock som riskfyllt i det avseendet att kvinnan 
riskerar att avvika från hur våldsutsatta kvinnor förväntas agera under rätts-
processen. Som ”besvärlig” eller som ”för stark” riskerar kvinnan att inte 
framstå som tillräckligt offerlik för att betraktas som skyddsvärd av rättssy-
stemet.   
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10.5 Risk och skyddsbehov 
De intervjudeltagare som polisanmälde vände sig till polisen för att de ville ha 
hjälp och skydd så att männen skulle upphöra med våldet mot dem. De gjorde 
det när de befann sig i en process i vilken de försökte säkra deras egen och 
eventuella barns säkerhet, och inte såg sig kunna freda sig från männens våld 
på egen hand (jfr Lewis et al. 2000). Vissa av dem berättar att de samtidigt 
förknippade rättsprocessen med en risk för ännu mer våld. Av deras berättel-
ser framträder en bild av anmälan både som en möjlighet till skydd mot våld 
och som en risk för ytterligare våld.  

I det här avsnittet beskrivs en friktionspunkt som handlar om att kvinnorna 
och det straffrättsliga systemet gjorde olika bedömningar av risken för ytterli-
gare våld, samt av kvinnornas och barnens skyddsbehov. Det uppstod en frikt-
ion i mötet när kvinnorna ville ha ett skydd mot männens våld som rättssy-
stemet inte erbjöd dem. I det här avsnittet redogör jag även för hur kvinnorna 
förhöll sig till risken för att männen skulle utsätta dem för ytterligare våld un-
der rättsprocessen. Det handlar om hur de agerade för att skydda sig från 
våld, däribland när de ansåg att de inte erbjöds tillräckligt skydd av rättssy-
stemet.   

Intervjudeltagarnas ansträngningar för att skydda sig från männens våld 
kan beskrivas som omfattande. De försökte förutse när risken för våld ökade, 
exempelvis efter en polisanmälan, och förhindra att männen skulle komma åt 
dem. En betydande del av detta arbete involverade rättssystemet, som kvin-
norna på olika sätt försökte erhålla skydd från. Ett sätt var att anmäla män-
nens våld, då polisanmälan i sig sågs som en väg till skydd. Andra sätt var att 
ansöka om kontaktförbud, be om att få låna larmpaket, begära poliseskort 
och begära information från rättssystemet om tidpunkter för polisförhör och 
frigivning.  

Det straffrättsliga systemets gensvar på intervjudeltagarnas skyddssökande 
varierade. I Lovisas fall erkände inte rättssystemet exmakens farlighet för 
henne eller barnen, eller deras behov av skydd från honom. Till skillnad från 
Lovisa, fick de allra flesta kvinnorna någon sorts bekräftelse av männens far-
lighet och/eller av sina behov av skyddsåtgärder. Det handlade om att rättssy-
stemet beviljade skydd i form av kontaktförbud eller larmpaket och/eller att de 
gav råd om hur kvinnorna kunde skydda sig själva från männens våld. I de fal-
len tillmötesgick rättssystemet delvis kvinnorna i deras önskan om skydd. Det 
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skydd kvinnorna erbjöds var dock inte tillräckligt för att de skulle känna sig 
trygga och i vissa fall inte tillräckligt för att skydda dem från ytterligare våld 
från männen. Att skyddet var otillräckligt kopplar kvinnorna till att rättssy-
stemet inte tog deras oro för våld på allvar eller till brister i det skydd rättssy-
stemet erbjöd.   

Ronja berättar om flera tillfällen när poliserna hon talade med inte tog hen-
nes bedömning av mannens farlighet eller risken för våld på allvar. Vid ett till-
fälle berättade hon för en polis att mannen hotat att döda henne. Polisens gen-
svar på Ronjas berättelse var att mannen inte var någon att vara rädd för och 
att hans dödshot var tomma hot som inte skulle komma att förverkligas. 
Ronja kopplar polisens bedömning av mannen som ofarlig, till hur han upp-
fattas av omgivningen. Hon beskriver mannen som välklädd, mager, kort och 
pojkaktig samt att många uppfattar honom som harmlös. Vid ett annat till-
fälle, när mannen förföljde henne, sprang hon in till polisstationen och bad om 
hjälp. När hon sa mannens namn, så kände den polis hon talade med till ho-
nom. Ronja återger polisens gensvar:  

Han är lite speciell så där. Han brukar ju vara in och anmäla det ena och det 

andra, men han är ofarlig och så himla trevlig. (Ronja)  

Polisens gensvar på Ronjas behov av skydd var att mannen var speciell, men 
ofarlig och trevlig. Det gensvar Ronja beskriver väcker frågan om polisen kan 
ha bedömt mannens farlighet utifrån dennes personliga intryck av honom, och 
inte utifrån Ronjas våldsutsatthet och hennes bedömning av risken för våld. 
Ronja berättar att hon på grund av polisens gensvar såg det som lönlöst att be 
om hjälp av polisen. När hon lämnade polisstationen väntade mannen på 
henne, och återupptog förföljelsen av henne.   

Ronja försökte även få skydd av det straffrättsliga systemet på andra sätt. 
Hon ansökte om kontaktförbud och bad om att få låna ett larmpaket av poli-
sen så att hon snabbt skulle kunna larma polisen vid fara. Hennes ansökan om 
kontaktförbud beviljades av åklagaren. Ronja erbjöds inte något larmpaket, 
utan fick råd av polisen om hur hon kunde skydda sig från mannens våld på 
egen hand. Dessa råd hade Ronja redan prövat, men de visade sig vara verk-
ningslösa.  

Ronja När de sa till mig att ”Det är ju bara att ringa till oss”. Men jag 
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hade inte en chans att ringa till er, är ni helt korkade, han tar 

mobilen från min hand. ”Ja, men det är ju bara att gå därifrån 

och vara bestämd, gå därifrån och vara bestämd”.  

Mari Sa de det till dig? 

Ronja Jajamensan. Och sådana saker, ”ignorera honom”, men det går 

inte att ignorera honom. Jag har försökt massvis med gånger att 

ignorera honom. (…) När jag försökte ignorera honom en gång, 

det slutade med att han tryckte in mig i väggen.  

När Ronja försökt ringa polisen har expartnern tagit telefonen ifrån henne. 
När Ronja försökt vara bestämd, ignorera expartnern och lämna situationen 
har han tagit till fysiskt våld för att tvinga till sig hennes uppmärksamhet och 
tvinga henne att stanna kvar. Ronja förmedlar att hon tolkar polisens sam-
manlagda gensvar på hennes skyddssökande som att risken för våld mot henne 
inte togs på allvar. Ronja vidtog därför olika åtgärder för att polisen skulle ta 
henne på allvar och betrakta henne som skyddsvärd. Hon lärde sig om bety-
delsen av bevis och började föra en loggbok över expartnerns försök att kon-
takta henne. Hon såg till att ha vänner med sig när hon lämnade hemmet som 
kunde vittna och larma polisen om han utsatte henne för våld. Hon anmälde 
direkt efter att mannen sökt upp henne, och därmed brutit mot kontaktförbu-
det. Hon kontrollerade om polisen förhört de vittnen hon åberopat. När ex-
partnern anlitat en bulvan för att hota henne till livet, sökte hon upp bulvan-
en, tog reda på hans identitet och fick honom att erkänna dödshotet för poli-
sen. 

Även Sofia erbjöds ett visst skydd av det straffrättsliga systemet. Detta var 
ett skydd som hon upplevde som bristfälligt. Av Sofias berättelse framgår att 
hon la ned en stor möda för att erhålla rättssystemets skydd. Inför rättegången 
gjorde Sofia upp en plan för hur hon skulle sätta sig själv och barnen i säker-
het, om domstolen beslutade att släppa mannen på fri fot. Hon gjorde upp 
med polisen om eskort till hemmet för att hämta barnen och deras tillhörig-
heter. Därefter skulle de åka till ett skyddat boende hon reserverat plats hos. 
Hon bad även polisen om ett försprång innan mannen släpptes så att hon 
skulle hinna lämna det gemensamma hemmet och sätta sig i säkerhet innan 
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mannen kom dit. Hon ansökte om kontaktförbud och larmpaket för att 
snabbt kunna tillkalla polisen vid risk för våld, vilket beviljades.  

Det blev dock inte så som Sofia hade planerat. Mannen dömdes till fängelse, 
men släpptes efter rättegången. Sofia fick inte det försprång hon önskat och 
inte heller den eskort hon och polisen kommit överens om. Hon och barnen 
hann inte sätta sig i säkerhet, utan var fortfarande kvar i huset när mannen 
kom till deras hem. Sofia berättar att hon inte såg sig kunna göra någonting 
annat än att släppa in honom i huset. 

Vad ska jag göra? När man känner så här att jaha, till ingen nytta. Luften 

går ur en. Jaha, vad ska vi göra nu då? Låtsas som ingenting. Långhelg, du 

får inte tag i någon. (Sofia) 

Sofia förmedlar att det kändes som att all den möda hon lagt ned för att bli fri 
från mannen var till ingen nytta. Han var tillbaka i hennes liv igen trots polis-
anmälan, häktningen, domen mot mannen och säkerhetsåtgärderna hon pla-
nerat. När polisen ett par dagar senare fick veta att mannen och Sofia bodde 
tillsammans igen så blev hon ifrågasatt för att hon släppt in mannen i huset, 
och kontaktförbudet återkallades.  

Av Sofias berättelse framgår att det straffrättsliga systemet tog ett formellt 
ansvar för hennes säkerhet genom att bevilja hennes ansökan om kontaktför-
bud och larmpaket. Samtidigt tillgodosåg inte rättssystemet Sofia med de för-
utsättningar hon behövde för att skyddas av och upprätthålla kontaktförbudet 
i praktiken, exempelvis genom att inte hjälpa henne att sätta sig i säkerhet när 
mannen släpptes fri. Att polisen senare ifrågasatte att Sofia släppt in mannen i 
huset och att åklagaren återkallade kontaktförbudet, framstår som att Sofia 
klandrades för att hon inte förmådde markera effektiva gränser till den man 
som kontaktförbudet var avsedd att skydda henne från.  

Risken för våld kvarstod efter att kvinnorna polisanmält, sökt skydd och i 
vissa fall beviljats skyddsåtgärder av det straffrättsliga systemet. En del män 
upphörde med våldet mot kvinnorna efter anmälan, medan andra fortsatte. 
Att männen upphörde med våldet efter polisanmälan medförde dock inte att 
kvinnorna kände sig trygga. Vissa av dem bedömde männen som farliga så 
länge rättsprocessen pågick. Magdalena förklarar detta med att exsambon var 
pressad så länge rättsprocessen pågick, och när han var pressad så var han far-
lig för henne.  
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Potentiellt farlig var han i det läget, för det är han när han blir pressad. Där 

var han ju så pressad han kunde bli. Så det tror jag nog, [han] hade kunnat 

flippa ut även där. (Magdalena) 

Det skydd en del intervjudeltagare erhöll av det straffrättsliga systemet hind-
rade inte männen från att fortsätta utöva våld mot dem under pågående rätts-
process eller efter att den avslutats. I deras berättelser går det att urskilja ett 
flertal olika taktiker de använde sig av för att hantera risken för våld under 
och efter rättsprocessen. En och samma kvinna kunde använda flera av dessa 
taktiker för att skydda sig. En taktik var att fortsätta anmäla våld med för-
hoppning om att det straffrättsliga systemet skulle kunna stoppa mannen.  

Den vanligaste taktiken var att ta hjälp av närstående för att skydda sig. 
När Danielas ansökan om kontaktförbud avslogs och förundersökningen lades 
ned fick hon råd av polisen att fortsätta anmäla mannens våld samt att för-
söka bryta kontakten med honom. Daniela berättar att hon avstod från att po-
lisanmäla igen eftersom hon inte hade tilltro till att polisen skulle göra någon-
ting åt mannens våld. Hon följde polisens råd om att bryta kontakten med 
mannen: Hon bytte telefonnummer. Hon tog hjälp av en förälder och hennes 
nya partner som övertog delar av kontakten med mannen. Hon tog hjälp av 
deras gemensamma arbetsgivare. Steg för steg lyckades hon stänga de kanaler 
exsambon använde sig av för att trakassera henne.  

Magdalena hanterade mannens farlighet under rättsprocessen genom att in-
föra det hon kallar ett ”säkerhetssystem” för att skydda sig från våld. Hennes 
vänner och föräldrar ställde upp för henne så att hon inte var ensam så länge 
rättsprocessen pågick. De följde med henne vid överlämningar av barnen. För-
äldrarna var med när barnen var hos henne, och när barnen var hos sin pappa 
så var hon hos sina vänner. Magdalena använde sig av det här säkerhetssyste-
met i tre månader fram till dess att förundersökningen lades ned, då hon be-
dömde att mannen inte längre utgjorde ett hot mot henne. Sofia tog hjälp av 
sitt äldsta barn och sin väninna för att skydda sig från mannens våld. Hon 
lärde barnet att larma polisen om pappan utsatte henne för våld när de bodde 
tillsammans efter rättegången. Vid två tillfällen har Sofia och hennes väninna 
möjliggjort för polisen att frihetsberöva mannen genom att avtala ett möte 
med honom när han höll sig undan polisen, den ena gången så att mannen 
kunde häktas och den andra gången så att mannen kunde avtjäna sitt fängelse-
straff.  
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Sofia använde sig även av en annan taktik för att skydda sig från våld – att 
söka stöd från andra myndigheter. Inför mannens frigivning från fängelset vid-
tog hon olika åtgärder för att undvika att återigen ställas inför att han stod 
utanför hennes dörr. Hon bad socialtjänsten om hjälp för att mannen skulle få 
ett eget boende, men fick inte den hjälpen. Hon bad Kriminalvården meddela 
henne tidpunkten för mannens frigivning så att hon skulle kunna lämna hem-
met tillfälligt, men fick inte den informationen. En dag stod mannen utanför 
hennes dörr igen. Sofia vände sig då återigen till socialtjänsten.   

Då blev jag väldigt förbannad och så ringde jag till socialen och sa att det 

kan för fan inte vara så. Här står man och har en människa här som inte har 

någonstans att bo, som ska bo hos mig och mig har han varit elak mot. (…) 

Det kan inte vara så att han ska hem till mig. Ni måste hjälpa mig på något 

sätt. Nej, men du får snällt öppna din dörr och hjälpa honom. (Sofia) 

Sofia insisterade på att socialtjänsten skulle bevilja mannen boende på vand-
rarhem. Hon ordnade ett rum som socialtjänsten betalade för. Därefter hjälpte 
Sofia till att ordna en stödperson till mannen som hade en lägenhet till uthyr-
ning åt honom.  

Sofia uttrycker en besvikelse över att myndigheterna inte tog ett större an-
svar för hennes och barnens säkerhet. Hon beskriver ett glapp mellan de in-
blandade myndigheterna som riskerar att få till konsekvens att kvinnor ham-
nar mittemellan och lämnas utan skydd. Hon beskriver även en skillnad mel-
lan polisanmälan i teori och praktik: polisen uppmanar kvinnor att anmäla 
och utlovar hjälp och skydd, samtidigt som den i praktiken inte förmår göra 
tillräckligt för att hjälpa och skydda kvinnor och barn.  

Sofia Anmäl, det är klart att vi ska skydda dig. I nästa andetag så… jag 

vet inte om jag ska säga att det är polisen, men i nästa steg så, 

ifrågasätts man. Jag vet inte riktigt. I början ska vi hjälpa dig, se-

dan så hamnar det mellan två stolar på något sätt. Jag vet inte 

hur jag ska förklara för dig. Fasaden är fin, men sedan när det väl 

kommer till kritan så blir det, det ena felet efter det andra, och ti-

den går. (…) 

Mari Vad säger fasaden? 
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Sofia Att vi ska hjälpa kvinnor. O, det får inte lov att hända det du 

kommer att anmäla, barn ska vi också vara jätterädda om. Sedan 

steg två då, vad händer där? Det är inte så mycket att göra, säger 

polisen.  

De brister som fanns i det skydd Sofia erbjöds av samhället medförde att hon 
fick ta ett stort ansvar för hennes och barnens säkerhet, vilket alltså inklude-
rade att möjliggöra frihetsberövande samt att ordna boende och sysselsättning 
åt den man som hon behövde skyddas från.  

En sista taktik som en del intervjudeltagare använde sig av för att skydda 
sig från våld handlar om att försöka påverka rättsprocessens utfall så att man-
nen inte dömdes eller fick en lägre påföljd. På så vis hoppades de minska ris-
ken för att mannen skulle vilja hämnas. Frida försökte förhindra att mannen 
fick en hög påföljd, och därigenom minska hans vilja till hämnd, genom att 
inte anmäla hans grövre våld till polisen och genom att förminska allvarlig-
hetsgraden av det våld hon anmälde. Denna taktik utgör ett selektivt berät-
tande om våldet, med syftet att undvika framtida våld (jfr Agevall 2012). Även 
Mia försökte påverka rättsprocessens utfall. Mia berättar att hon var fruk-
tansvärt rädd för mannen när rättegången närmade sig och kontaktförbudet 
upphört. Hon talar om att det kändes som en ”tickande bomb” och att hon 
bara väntade på att mannen skulle utsätta henne för våld igen. Vid den tid-
punkten hade mannen tillfälligt upphört med våldet mot Mia, men hon såg en 
risk att han skulle återuppta det igen om det blev en fällande dom.  

Får han då en dom, vad händer då? Då kanske det blir ännu jävligare igen. 

Då kanske det börjar om igen, så vet jag att jag tänkte. (Mia) 

Mia berättar att risken för att mannen skulle återuppta våldet mot henne bi-
drog till att hon avstod från att medverka i rättegången. Att kvinnor kan avstå 
medverkan på grund av rädsla har även beskrivits av Diesen och Diesen 
(2009). Mias val att avbryta sin medverkan tolkas här som ett försök att för-
hindra att mannen dömdes, och i förlängningen som en strategi för att komma 
ur våld.  

Den friktionspunkt som beskrivits ovan innebär att en del intervjudeltagare 
ville ha ett skydd mot männens våld, under och efter rättsprocessen, som det 
straffrättsliga systemet inte tillhandahöll dem. En del kvinnor bedömdes inte 
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ha något behov av skydd av rättssystemet, medan andra beviljades skydd i 
form av larmpaket, kontaktförbud eller fick råd om hur de kunde skydda sig. I 
vissa fall var detta skydd inte tillräckligt, utan männen fortsatte utsätta dem 
för våld. Detta resultat stöds av Mellgren m.fl. (2014) som, i en utvärdering av 
polisens riskanalys vid våld i nära relationer, visat att de säkerhetsåtgärder 
som sätts in i vissa fall inte är tillräckliga för att förhindra ytterligare brott. 
När våldet fortsatte ställdes kvinnorna inför att rättssystemet hade begränsade 
möjligheter att skydda dem från våld, och vidtog olika åtgärder för att skydda 
sig på egen hand. Vissa kvinnor beskriver männens våld under pågående rätts-
process som hämnd för polisanmälan eller som försök att påverka dem att inte 
medverka. Denna friktionspunkt fick till följd att delar eller hela ansvaret för 
kvinnornas säkerhet efter en polisanmälan hamnade hos dem själva. Det blev 
ett individuellt ansvar.  

Ovan har jag även lyft fram hur kvinnorna agerade för att skydda sig från 
männens våld under och efter rättsprocessen. Deras taktik handlade om att 
återigen polisanmäla våld, att ta hjälp av närstående, att vända sig till andra 
myndigheter och att påverka rättsprocessens utfall till förmån för mannen. Jag 
har visat hur kvinnorna lade ned stor möda och involverade olika aktörer för 
att skydda sig från männens våld.  

10.6 Avslutning 
I det här kapitlet har jag beskrivit ett antal friktionspunkter som visar att mö-
tet mellan kvinnorna och det straffrättsliga systemet i flera avseenden var 
komplicerat. Berättelserna visar ett möte där komplexa liv och heterogena 
våldserfarenheter skulle inrymmas i den, till viss del, grova och homogena 
mall lagstiftning och rättsprocess utgör. Intervjudeltagarna verkar i viss ut-
sträckning ha haft en annan förståelse av sina våldserfarenheter än det straff-
rättsliga systemet. Av berättelserna går det att utläsa att erfarenheter av hot-
fulla, kontrollerande och nedvärderande beteenden; av mindre grovt fysiskt 
våld och av våld efter separationen emellanåt tenderade att hamna utanför det 
våld som lagfördes. Lagstiftningen och den straffrättsliga praktiken lyckades i 
vissa fall inte fånga upp det upprepade och ofta systematiska mönster av våld, 
som tog sig många uttryck, som intervjudeltagarna ville ha hjälp att stoppa. I 
den här studien, såväl som i andra studier, framstår lagstiftningen och den 
rättsliga praktiken i vissa fall som trubbiga verktyg för att fånga upp mäns 
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våld mot kvinnor i nära relationer (Burman 2007; Hester & Westmarland 
2005; Radford & Stanko 1996; Stark 2006).  

Vid mötet ställdes intervjudeltagarnas våldsverklighet inför polis och åkla-
gares yrkesliv. Det som för intervjudeltagarna handlade om deras liv och sä-
kerhet var för de rättsliga representanterna en del av det vardagliga arbetet. 
Intervjudeltagarna vände sig till polisen när det var fysiskt, kognitivt och 
emotionellt möjligt för dem, och när de inte såg ett slut på männens våld utan 
hjälp från rättssystemet. Den tidpunkten var i vissa fall olämplig ur ett straff-
rättsligt perspektiv, på så sätt att det då inte längre gick att stödja brotten med 
bevisning eller att kvinnorna då inte framstod som trovärdiga.   

Att avslöja hemligheten om våldet för polisen var ett stort steg. En del av 
kvinnorna väntade sig att rättssystemet skulle bekräfta deras våldsutsatthet, 
men möttes av en neutralitet och ett ifrågasättande som framstår som en del 
av en rättslig professionalitet. Kvinnornas våldsberättelser som sällan uttalats 
tidigare, möttes av krav om prioriterat, sammanhållet, kronologiskt och kon-
sekvent berättande. Kvinnorna såg det som viktigt att brottsutredningarna 
hanterades skyndsamt, men mötte ett rättsväsende vars arbetstakt var lång-
sam. En del intervjudeltagare som ville ha information om brottsutredningar-
na mötte ett rättsväsende som var svårtillgängligt. Vissa berättar om känslor 
av att ha varit till besvär och att deras frågor var ovälkomna.  

Samtidigt som en del kvinnor såg polisanmälan som en möjlighet till hjälp 
att stoppa männens våld, såg de den också som en risk för ytterligare våld. 
Deras behov av skydd hörsammades i viss utsträckning av det straffrättsliga 
systemet. Skyddet upplevdes ofta som otillräckligt både när det gäller den egna 
känslan av trygghet och utsatthet för ytterligare våld.   

Navigering utan sjökort på okänt vatten 
Kvinnornas berättelser om rättsprocessen kan liknas med att navigera utan 
sjökort på okänt vatten. De flesta saknade kunskaper som hade varit viktiga 
för dem när de tog sig fram genom rättsprocessen. Det handlade om kunskap-
er om vad som händer efter en polisanmälan, om lagstiftning om olika brott, 
om allmänt åtal, om villkoren för säkerhetsåtgärder, om betydelsen av stödbe-
visning, om bedömningar av trovärdighet, om villkor för brottsskadeersätt-
ning samt om deras rättigheter och rättssystemets skyldigheter gentemot dem. 
Dessa kunskaper hade kunnat ge dem en känsla av kontroll i en utsatt och 

245



 
 

246 
 
 

oviss situation. Kunskaperna hade även kunnat göra det lättare för dem att 
bevaka om deras rättigheter tillgodosågs under rättsprocessen. Möjligen hade 
kunskaperna även kunnat öka möjligheterna för att männens brott skulle lag-
föras och att kvinnorna skulle uppnå det de ville med polisanmälan. Resulta-
ten i denna studie, såväl som i en rapport från Brottsförebyggande rådet, visar 
att en del kvinnor upplever att de måste ta ett ansvar för rättprocessen, ett an-
svar som kräver kunskap (Brå 2010a).  

Utan dessa kunskaper fick kvinnorna pröva sig fram och lära sig alltef-
tersom rättsprocessen framskred. Vissa av dem förmedlar att de tillgodogjorde 
sig kunskaper när det var för sent, exempelvis kunskaper om brottsskadeer-
sättning när ansökningstiden gått ut, om betydelsen av stödbevisning när ska-
dor läkt eller om trovärdighet när ett vittnesmål ändrats.  

Nya hinder på vägen ur våld 
Av berättelserna framgår att steget över tröskeln in i rättsprocessen nödvän-
digtvis inte innebar ett steg från kylan in i värmen, i det avseendet att kvin-
norna fick den hjälp de ville ha. I tidigare kapitel beskriver jag vad som före-
faller ha varit ett flertal hinder för att kvinnorna skulle vända sig till det straff-
rättsliga systemet för hjälp. De friktionspunkter som beskrivits i detta kapitel 
framstår som nya hinder kvinnorna behövde ta sig förbi för att få tillgång till 
den hjälp de ville ha, för att ta sig ur våld och för att männen skulle lagföras 
för brotten mot dem. Nyckeln för att ta sig förbi dessa nya hinder verkar, uti-
från berättelserna, ha legat i att:  
• männens våld mot kvinnorna uppfattades som en samhällsangelägenhet 

och inte som problem relaterade till en separation, 
• våldet kvinnorna polisanmälde var fysiskt, kunde styrkas och hade en 

motsvarighet i ett lagrum, 
• våldet polisanmäldes vid en tidpunkt när det fanns stödbevisning, 
• kvinnorna kunde anpassa sig efter rättssystemets arbetstakt och arbets-

sätt, 
• kvinnorna förmedlade en trovärdig, kronologisk, sammanhängande, de-

taljerad berättelse som kunde upprepas, och  
• kvinnorna vågade medverka i brottsutredningen och rättegången när ris-

ken för våld kvarstod efter polisanmälan.  

246



 
 

247 
 
 

Nästa kapitel utgör en fördjupad analys av kvinnornas interaktioner med det 
straffrättsliga systemet. 
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11. RÄTTSSYSTEMET  
OCH (O)JÄMLIKHETEN 

Det här kapitlet utgör en teoretisk fördjupning av det föregående kapitlet, som 
behandlade kvinnornas interaktioner med det straffrättsliga systemet. Här 
analyseras rättssystemets gensvar på männens våld och kvinnornas hantering 
av detta gensvar, i relation till könsojämlikhet.  

Inledningsvis analyseras utfallet av rättsprocesserna. Det vill säga de ären-
den som resulterade i fällande dom och de ärenden som resulterade i nedlagd 
förundersökning. I denna analys använder jag mig av teori och tidigare forsk-
ning om idealtyper för brottsoffer och gärningsmän (Agevall 2012; Burman 
2007; Christie 2001). Därefter analyseras friktionspunkterna i relation till den 
jämställdhetspolitiska intentionen att det straffrättsliga systemet ska motverka 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer. I analysen använder jag mig främst 
av Ackers (2006) teori om ojämlikhetsregimer. Avslutningsvis analyseras 
kvinnornas val av taktik för att hantera rättssystemets gensvar på männens 
våld. I denna analys använder jag mig av Hirschmans (1970) teori om sorti, 
protest och lojalitet samt Agevalls och Olofssons (2008) vidareutveckling av 
denna, genom tillförande av dimensionen beroende. 

11.1 Rättsprocessens utfall 
I det här avsnittet vill jag lyfta fram tendenser i empirin när det gäller ärende-
nas utgång med avseende på våldsuttryck, brottsofferskap och gärnings-
mannaskap. Inledningsvis analyseras de ärenden som resulterade i fällande 
dom, och därefter de ärenden som lades ned.  
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Fällande dom 
Det våld som männen dömdes för bestod av våldshandlingar som enligt straff-
rätten är att betrakta som allvarliga. Det handlade framförallt om fysiskt våld 
i form av strupgrepp, slag mot huvudet samt fysiskt våld mot kroppen med 
eller utan tillhyggen, exempelvis en stol. Det handlade även om mordhot och 
visst fortsatt våld under pågående brottsutredning. Våldet männen dömdes för 
betraktades som separerade handlingar och rubricerades som misshandel, 
olaga hot, ofredande, övergrepp i rättssak och överträdelse av kontaktförbud.  

Christie (2001) använder begreppet ”den idealiske gärningsmannen” för att 
beskriva den person eller kategori av personer som när de begår brott lättast 
kommer att tillskrivas förövarstatus. De män som dömdes uppvisade likheter 
med idealtypen för gärningsmän. De uppvisade en hänsynslöshet genom att de 
utövat våld som betraktas som allvarligt, och genom att en del av dem fort-
satte utöva våld under rättsprocessen på ett sätt som var synligt för det straff-
rättsliga systemet (jfr Burman 2007). En av dem trakasserade även en polis 
som utredde ärendet. Han kunde ringa polisen ett trettiotal gånger per dag. 
Männen som dömdes motsvarade också idealtypen för gärningsmän då de 
hade en lägre social position utifrån klass och etnicitet: de kan beskrivas som 
arbetarklass eller hade utländsk bakgrund (jfr Nilsson & Lövkrona 2015). I 
ett av fallen där männen dömdes finns det sådant som tyder på att domstolen 
intog ett gärningsmannaperspektiv i bedömningen och betraktade situationen 
utifrån mannens perspektiv. Enligt kvinnan i fråga omnämndes det faktum att 
hon träffat en ny man efter separationen som en förmildrande omständighet 
till brotten i domslutet. Liknande förfaranden har även beskrivits av Burman 
(2007) och Scheffer Lindgren m.fl. (2009)   

De kvinnor som erhöll rättssystemets stöd, i form av fällande dom och i 
vissa fall kontaktförbud och/eller häktning, förefaller ha agerat på ett sätt som 
i olika avseenden har likheter med en idealtyp för våldsutsatta kvinnor som 
brottsoffer. Det idealiska offret är de personer som lättast får fullständig och 
legitim status som offer när de drabbas av brott (Christie 2001). Kvinnor som 
agerar i enlighet med denna idealtyp har enligt tidigare forskning störst möj-
ligheter att betraktas som skyddsvärda av det straffrättsliga systemet och där-
med erhålla dess stöd, skydd, hjälp och service (Agevall 2012; Burman 2007; 
Diesen & Diesen 2009). En sådan likhet handlade om att de utsatts för allvar-
ligt våld, som i vissa fall brutit ned dem (jfr Burman 2007). Våldet mot en av 
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kvinnorna polisanmäldes exempelvis när hon fortfarande var kvar ”i” parre-
lationen och därmed fortfarande ”i” våldet, var nedbruten och såg sig själv 
som ansvarig för mannens våld mot henne. Detta kan tänkas ha avspeglat sig 
under polisförhören. En annan likhet som en del kvinnor kan tänkas ha uppvi-
sat är rädsla för repressalier (jfr Agevall 2012). De uppsökte polisen i akuta 
situationer när männen utsatt dem för våld och de var i desperat behov av 
skydd på grund av att männen utsatte dem för ett mer eller mindre ständigt 
pågående våld efter separationen. Ytterligare en likhet handlade om att kvin-
norna lämnat männen och medverkade i rättsprocessen (jfr Aas 2008; Agevall 
2012; Diesen & Diesen 2009). På så vis visade de att de ville ur våldet och var 
motiverade att medverka, och därmed inte skulle återvända till männen. Att 
de var motiverade att medverka innebar dock inte att de var pådrivande, utan 
de inväntade rättsprocessens utfall (med ett undantag som jag kommer att 
återkomma till). I de ärenden där männen dömdes fanns det däremot någon 
annan än intervjudeltagarna som varit pådrivande till att våldet anmäldes till 
polisen. Det var närstående eller professionella som antingen anmälde män-
nens våld själva eller som motiverade kvinnorna att polisanmäla.  

En annan likhet med idealtypen är att kvinnorna, med ett undantag, inte var 
angelägna om att männen skulle dömas till ett högt straff (jfr Agevall 2012; 
Grøvdal 2011). Därmed framstod de inte som hämndgiriga, vilket är negativt 
kodat för kvinnor. Detta kan ha avspeglat sig i mötet med det straffrättsliga 
systemet. En av kvinnorna försökte dessutom tona ned våldets allvarlighets-
grad, vilket också noterades i domen. En sista likhet handlar om att en av 
kvinnorna grät under rättegången, vilket medförde att den fick avbrytas tillfäl-
ligt. Enligt Agevall (2012) förväntas våldsutsatta kvinnor uppvisa feminint 
kodade känslouttryck som att vara ledsen och att gråta.  

Dessa likheter med den idealtyp för våldsutsatta kvinnor som brottsoffer, 
som beskrivits i tidigare forskning, kan ha bidragit till att kvinnorna uppfatta-
des som tillräckligt ”offerlika” av rättssystemet för att erhålla rättsliga ingri-
panden (jfr Agevall 2012; Burman 2007; Diesen & Diesen 2009).   

Nedlagd förundersökning 
Det straffrättsliga systemet lagförde inte det sammantagna mönster av kon-
trollerande tekniker som männen utsatte kvinnorna för. Det vill säga den typ 
av våld som lagstiftningen om grov kvinnofridskränkning infördes för att 
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kunna lagföra. De ärenden som lades ned omfattade exempelvis våld i form av 
kontroll, nedsättande kommentarer, förföljelse, hot och fysiskt våld i form av 
slag, sparkar och att bli fasthållen.  

Männen som inte dömdes för våldet skiljde sig från den ideala gärnings-
mannen på flera sätt, främst genom sin ”vanlighet”, och sin privilegierade po-
sition utifrån klass och etnicitet: de kan beskrivas som medelklass och av et-
nisk svensk (i ett fall nordisk) bakgrund. Det kan tänkas att det straffrättsliga 
systemet inte betraktade dem som ”riktiga kvinnomisshandlare”, då de tydligt 
skiljde sig från idealtypen för gärningsmän och avvikelsediskursens konstrukt-
ion av våldsutövande män som avvikare (jfr Christie 2001; Nilsson & Löv-
krona 2015; Westerstrand 2010). En kvinna fick sin ansökan om kontaktför-
bud avslagen med motiveringen att mannen sedan tidigare var ostraffad. Det 
tycks ha varit så att mannens ”goda” och välfungerande sidor tillmättes större 
betydelse än hans våld mot kvinnan i fråga. Möjligen kan mannen ha betrak-
tats som en egentligen ”snäll” eller ”god” person, vilket är en typ av våldsutö-
vande män som enligt Burman (2007) vanligtvis betraktas som en icke-ideal 
eller mindre ideal gärningsman. Dessa mäns våld tolkades i viss utsträckning 
som uttryck för separationsproblem och inte som brottsliga gärningar. Att så 
skedde tyder på att rättssystemet kan ha betraktat situationen utifrån (gär-
nings)mannens perspektiv, och sett hans våld som en förståelig reaktion på att 
kvinnan avslutat parrelationen (jfr Scheffer Lindgren et al. 2009).  

En skillnad mellan de kvinnor där ärendena lades ned, och de kvinnor där 
männen dömdes, är att de förstnämnda i högre utsträckning involverade sig i 
rättssystemets arbete med deras ärende. De kontaktade polis och åklagare för 
att få besked om hur ärendet fortskred. Vissa inkom med ny bevisning. En del 
av dem polisanmälde våld mot polisers inrådan och ifrågasatte rättsliga be-
dömningar. En kvinna kontrollerade och följde upp polisens arbete med hen-
nes ärende. Vissa av dem berättar att de fick signaler från rättssystemet om att 
de var till besvär på grund av sin involvering.  

Det är möjligt att de kvinnor som involverade sig i brottsutredningarna inte 
motsvarade idealtypen för våldsutsatta kvinnor som brottsoffer, samt att detta 
kan ha bidragit till att de inte betraktades som skyddsvärda. Detta är något 
som även diskuterats av Agevall (2012) och Grøvdal (2011), enligt vilka kvin-
nor som uppvisar ett aktörskap, som anstränger sig och som bidrar ”för 
mycket” under rättsprocessen, bryter med föreställningar om våldsutsatta 
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kvinnor som brottsoffer. De framstår inte som tillräckligt passiva, svaga och 
underordnade (jfr Burman 2007). Detta tyder på att det kan vara svårt för 
kvinnor att både framstå som aktörer och att få sitt brottsofferskap erkänt. 
Samtidigt visar en av intervjudeltagarnas berättelser att det är möjligt för 
kvinnor att betraktas som våldsutsatta samtidigt som de uppvisar ett aktör-
skap under rättsprocessen. Denna deltagare engagerade sig i rättsprocessen, 
samlade in bevisning och kontrollerade att poliserna förhört vittnen. En del 
kvinnor avvek även från idealtypen när de begärde överprövning av åklaga-
rens nedläggningsbeslut. De framstod då inte som anspråkslösa och förlå-
tande, utan uttryckte en vilja att männen borde åtalas och dömas för våldet 
mot dem (jfr Grøvdal 2011).  

Summering 
En tendens i empirin är således att enskilda handlingar av fysiskt våld som en-
ligt straffrätten betraktas som allvarligt, och synligt våld som pågick under 
rättsprocessen, gick hela vägen till åtal eller fällande dom. Det vill säga, våld 
definierat i snäv bemärkelse. Det straffrättsliga systemet lagförde dock inte det 
våld som enligt forskning är karaktäristiskt för mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer, nämligen ett sammantaget mönster av kontrollerande tekniker som 
tar sig olika uttryck (jfr Dobash & Dobash 1979; Lundgren 2004; Stark 
2007).  

En annan tendens är att de män som avvek från idealtypen för våldsutö-
vande män som gärningsmän, och i vissa fall upphörde eller utövade mindre 
synligt våld under rättsprocessen inte dömdes. Och motsatt, de män som upp-
visade likheter med idealtypen för gärningsmän samt som utövat våld som en-
ligt straffrätten betraktas som grovt eller utövat synligt våld under rättsproces-
sen dömdes för våldet. Ytterligare en tendens är att kvinnornas ansträngningar 
för att driva brottsutredningen framåt företrädesvis inte gav utdelning i form 
av fällande dom.      

11.2 Organisatoriska hinder för könsjämlikhet 
Som tidigare beskrivits betraktas mäns våld mot kvinnor i nära relationer som 
ett hinder för jämställdhet. Det straffrättsliga systemet har fått i uppdrag att 
motverka detta våld genom flera rättsliga reformer och satsningar, företrädes-
vis sedan 90-talet. Kvinnornas beskrivningar av egna interaktioner med rätts-
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systemet och rättssystemets gensvar på männens våld ger en, om än begränsad, 
bild av det straffrättsliga systemets hantering av detta uppdrag i praktiken. 
Friktionspunkterna som beskrevs i det föregående kapitlet kan betraktas som 
uttryck för det straffrättsliga systemets praktiska hantering av mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer. Att friktionspunkterna tycks ha utgjort hinder för 
kvinnornas möjligheter att erhålla rättssystemets stöd under frigörelsen från 
våld, väcker frågan om denna straffrättsliga praktik verkligen motverkar mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer. Kan den tvärtom, i vissa fall till och med 
medverka till våldet och skapandet av könsojämlikhet? 

I den här andra delen av kapitlet analyseras friktionspunkterna med hjälp 
av Ackers (2006) teori om ojämlikhetsregimer. Denna teori kan användas vid 
just analyser av jämlikhetssatsningar inom organisationer. Teorin bidrar med 
analytiska redskap som ger en förståelse för rättssystemets praktiska hantering 
av mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

Det straffrättsliga systemet förstås här som en organisation med möjlighet 
att producera, reproducera och motverka könsojämlikhet, både inom organi-
sationen och i samhället i stort. I analysen är jag intresserad av en lokal köns-
regim inom det straffrättsliga systemet som är sammanlänkad med ojämlik-
heter i samhället i övrigt. Denna lokala könsregim kan utifrån Acker (2006) 
beskrivas som bestående av löst sammankopplade praktiker, processer, hand-
lingar och betydelser inom rättssystemet som resulterar i och upprätthåller 
könsojämlikhet.  

Nedan analyseras hur den straffrättsliga praktiken kan bidra till att upp-
rätthålla könsojämlikhet genom dess organiseringsprocesser och organisato-
riska kontroll (jfr Acker 2006).  

Organiseringsprocesser 
I beskrivningen av friktionspunkterna förekommer olika organiserings- och 
arbetsprocesser som är verksamma inom det straffrättsliga systemet. Dessa är 
tillämpning av allmänt åtal, rubricering av brott, arbetstakt, bevisvärdering, 
trovärdighetsbedömning, tillhandahållande av information, skyddsåtgärder, 
nedläggningsbeslut, åtalsbeslut, domslut samt könade antaganden i interakt-
ionen. Dessa betraktas här som den typ av organiseringsprocesser som Acker 
(2006) menar uppbär en organisation, och som också kan producera ojämlik-
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het. Nedan för jag resonemang om hur dessa organiseringsprocesser inom 
rättssystemet kan tänkas ha reproducerat könsojämlikhet. 

I analysen använder jag mig huvudsakligen av tre teoretiska begrepp som 
kan synliggöra hur ojämlikhet reproduceras. Det första är ojämlikhetens legi-
timitet (Acker 2006). Med hjälp av begreppsparet legitimt/illegitimt för jag re-
sonemang om i vilken utsträckning det straffrättsliga systemet hanterade mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer som legitima eller som illegitima handling-
ar. Det andra begreppet är ojämlikhetens synlighet (Acker 2006). Med hjälp 
av begreppsparet synligt/osynligt för jag resonemang om rättssystemets hante-
ring gjorde våldet synligt eller osynligt som mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer. Dessa två begreppspar kopplas i vissa fall samman. Det våld som 
hanteras som legitima handlingar kan samtidigt osynliggöras som mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer, medan det våld som hanteras som illegitima 
handlingar samtidigt kan synliggöras som mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner. Det tredje begreppet är administrerande av våld (Bruno 2016). Med 
hjälp av detta begrepp för jag ett resonemang om hur den straffrättsliga hante-
ringen av våldet aktivt gjorde mannens våldsutövning möjlig (jfr Bruno 2016). 
Jag använder även en egen vidareutveckling av begreppet när jag för resone-
mang om att det, genom vissa av dessa organiseringsprocesser, förefaller ha 
funnits ett utrymme för rättsliga representanter att avsiktligt eller oavsiktligt 
administrera bort mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Med administrera 
bort våldet menar jag att de rättsliga arbetsprocedurerna och riktlinjerna möj-
liggjorde en hantering som fick till konsekvens att delar av våldet hamnade ut-
anför det straffrättsliga systemets åtaganden.  

Tillämpning av allmänt åtal 
I det föregående kapitlet visade jag att det fanns ett utrymme för polis och 
åklagare att frångå allmänt åtal vid hanteringen av mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer. Det tog sig uttryck i att poliser underlät att ta upp anmälan, 
sökte övertala en kvinna att återta anmälan samt lägga ned en förundersök-
ning för att kvinnan inte medverkade, när det förefaller ha funnits stödbevis-
ning. När de rättsliga representanterna i dessa fall frångick sin skyldighet att 
upprätta anmälan om och utreda brott som faller under allmänt åtal, resulte-
rade denna rättsliga praktik i att våldet administrerades bort från rättsliga 
åtaganden. Männens våld hanterades inte som om det vore en polisiär angelä-
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get, utan som legitima handlingar. En sådan rättslig hantering innebär enligt 
Agevall (2012) att våldet individualiseras och att samhällets ansvar osynlig-
görs. Denna hantering fick till konsekvens att våldet osynliggjordes som mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer, och därmed som den könsojämlikhet och 
samhällsangelägenhet politiken stipulerar.  

Brottsrubricering 
I det föregående kapitlet beskrev jag även hur de rättsliga representanterna ru-
bricerade brott på ett sådant sätt att våldet tillskrevs en mindre allvarlig inne-
börd än vad det hade för kvinnorna själva. Det handlade om att mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer företrädesvis rubricerades som separata brott 
med låg straffskala, såsom ofredande, ringa misshandel och vårdslöshet i tra-
fik. Det handlade även om att brottsrubriken grov kvinnofridskränkning till-
lämpades sparsamt. Liknande mönster i den rättsliga hanteringen har även be-
skrivits av Diesen och Diesen (2009). Inte någon av männen dömdes för brot-
tet grov kvinnofridskränkning. Därtill handlade det om att det framförallt var 
männens fysiska, ofta grova, våld som rubricerades som brott. Det innebar att 
våldet fragmenterades i delar som innefattades i polisanmälan, åtal och/eller 
domslut, och i delar som lämnades utanför detsamma.  

De delar av våldet som innefattades, och som därmed rubricerades som 
brott, hanterades som illegitima handlingar, och synliggjordes i stor utsträck-
ning som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Detta omfattade företrä-
desvis männens fysiska våld i form av exempelvis slag, sparkar, strupgrepp, 
men även enstaka olaga hot och överträdelser av kontaktförbud. De delar av 
våldet som lämnades utanför, hanterades som om de utgjorde legitima hand-
lingar och osynliggjordes som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Detta 
omfattade framförallt psykiskt våld och fysiskt våld som enligt straffrätten är 
att betrakta som mindre grovt.  

När det straffrättsliga systemet inte tillämpade lagrum som omfattade män-
nens sammantagna mönster av kontrollerande tekniker osynliggjordes just det 
våld som enligt forskning är karaktäristiskt för mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer, och som kvinnorna i studien berättar att de upplevde som allvarlig-
ast (jfr Dobash & Dobash 1979; Lundgren 2004; Stark 2007). Vid brottsru-
briceringen förefaller det således ha funnits ett utrymme att inte rubricera de-
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lar av våldet som brottsliga gärningar, vilket fick till konsekvens att detta våld 
administrerades bort från rättsliga åtaganden.  

Arbetstakt och tillhandahållande av information 
Det straffrättsliga systemets arbetstakt och tillhandahållande av information 
till brottsoffer möjliggjorde i en del fall en rättslig hantering som administre-
rade bort våldet. Ett sådant exempel är att en polis avsatte femton minuter till 
en kvinnas polisanmälan. Rättssystemet administrerade bort våldet genom att 
avsätta en tidsram som kraftigt begränsade kvinnans möjligheter att berätta 
om brotten och eventuell stödbevisning, samt genom att inte hålla uppföljande 
förhör med kvinnan. Beslutet att lägga ned förundersökningen baserade sig på 
den knapphändiga information om mannens brott som kvinnan hann berätta 
om under femton minuter. Ett annat exempel är långa utredningstider i kom-
bination med otillräcklig information om förundersökningen. Vissa kvinnor 
uppfattade detta förfarande som en signal om att rättssystemet inte betraktade 
männens våld som allvarligt, eller till och med som legitima handlingar. Detta 
fick till konsekvens att en del av dem ifrågasatte såväl beslutet att polisanmäla 
som beslutet att separera. I ett fall bidrog detta förfarande till att en kvinna 
återupptog parrelationen till mannen, samt avbröt sin medverkan i rättspro-
cessen. I det fallet administrerades våldet bort från rättsliga åtaganden genom 
att den långa utredningstiden fick till konsekvens att kvinnan avbröt sin med-
verkan. Otillräckligt tillhandahållen information till kvinnorna skapade en 
kunskapsasymmetri till kvinnornas nackdel i relationen till rättssystemet. 
Denna gjorde att kvinnorna inte hade tillgång till information för att kunna 
ombesörja och tillvarata sina intressen under rättsprocessen.  

Bevisvärdering 
Det straffrättsliga systemets krav på bevisning är, och ska vara, hög så att ing-
en oskyldig döms. Samtidigt visar empirin att höga beviskrav kan möjliggöra 
att mäns våld mot kvinnor i nära relationer administreras bort från straffrätts-
liga åtaganden. Det förekom att kvinnorna i studien polisanmälde en tid efter 
det aktuella våldstillfället, då brotten inte längre kunde styrkas med bevisning. 
Utan stödbevisning var det svårt att driva ärendet vidare. Därtill tycks det ha 
funnits en oförutsägbarhet i bevisvärderingen som möjliggjorde att våldet 
kunde administreras bort. Denna oförutsägbarhet visade sig genom att stöd-
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bevisning som åberopades inte alltid begärdes in, eller att stödbevisning inte 
begärdes in förrän kvinnorna vid ett flertal tillfällen påtalat att så inte hade 
skett. Och därtill, genom att den stödbevisning som fanns att tillgå inte värde-
rades som tillräcklig, exempelvis i form av brottsplatsundersökningar, journa-
lanteckningar från sjukvårdsinrättningar, dokumentation av skador och vitt-
nesmål. Den här oförutsägbarheten i bevisvärderingen möjliggjorde även att 
våldet administrerades bort på så sätt att vissa kvinnor avstod från att anmäla 
eftersom de inte trodde att beviskraven skulle komma att uppfyllas, även i fall 
när det tycks ha funnits stödbevisning att tillgå. I de fall kvinnor avstår från 
att anmäla på grund av höga beviskrav bidrar dessa till att det våld som inte 
polisanmäls förblir osynligt som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 
Våld som inte polisanmäls blir inte heller synligt som brott i brottsstatistiken.   

Trovärdighetsbedömning    
Det straffrättsliga systemets trovärdighetsbedömningar möjliggjorde i en del 
fall en rättslig hantering som administrerade bort männens våld från straff-
rättsliga åtaganden. Att våldet ofta pågått under lång tid samt upprepats vid 
åtskilliga tillfällen begränsade kvinnornas möjligheter att berätta om våldet på 
ett sammanhängande, detaljerat, kronologiskt och konsekvent sätt. Misslyck-
ades de riskerade de att inte framstå som trovärdiga. Detta fick till konsekvens 
att delar av männens våld hamnade utanför polisanmälan, åtal och domslut. 

Skyddsåtgärder  
Det straffrättsliga systemets tillhandahållande av skyddsåtgärder var i en del 

fall otillräckligt i den bemärkelsen att kvinnorna inte var fredade från våld 
under rättsprocessen. Dessa kvinnor var därmed fortsatt åtkomliga för män-
nens våld efter att de vänt sig till rättssystemet för hjälp.  

I vissa fall möjliggjorde villkoren för kontaktförbud att våldet kunde admi-
nistreras bort från rättsliga åtaganden, exempelvis genom att en del kvinnor 
som ville ansöka om kontaktförbud men inte anmäla männen, avstod från att 
göra det, eftersom ett krav för en sådan ansökan var att de också polisan-
mälde våldet. 

Nedläggningsbeslut, åtalsbeslut och domslut 
Våld kan även administreras bort från rättsliga åtaganden vid beslut om att 
lägga ned förundersökningen och beslut om att inte väcka åtal. I de intervju-
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ade kvinnornas ärenden beslutade åklagarna att lägga ned förundersökningar-
na beträffande våld i olika former och olika grader. Det vanligaste var att ned-
läggningsbesluten motiverades med att brott inte kunde styrkas. I de fall ned-
läggningsbesluten motiverades med att gärningen inte utgjorde ett brott hante-
rades våldet i fråga som legitima handlingar. De män som inte åtalades för sitt 
våld, och som inte gjordes synliga som våldsutövare, motsvarade som tidigare 
noterats inte ideala gärningsmän, i den bemärkelsen att de hade en privilegie-
rad position utifrån klass och etnicitet.  

Det våld männen dömdes för var också det våld som i slutändan hanterades 
som illegitima handlingar och som synliggjordes som mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer i domsluten. Detta våld omfattade framförallt fysiskt våld som 
enligt straffrätten är att betrakta som allvarligt, men även olaga hot och över-
trädelser av kontaktförbud. I domsluten konstruerades således våld i en snäv 
bemärkelse. De män som åtalades och dömdes hade en låg social status utifrån 
klass och etnicitet. Det våld som hanterades som illegitima handlingar och 
som synliggjordes i domsluten reproducerade således antaganden om mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer som bestående av fysiskt våld samt som ut-
övas av män som avviker från en vit medelklassnorm (jfr Bruno 2016; Towns 
2010).  

Antaganden i interaktionen 
I begreppet organiseringsprocesser inkluderar Acker (2006) den informella in-
teraktion som sker mellan olika individer medan de utför sitt arbete. Under 
denna interaktion tillämpar individerna rutinmässigt köns-, klass- och etnici-
tetsbaserade antaganden på varandra vilket, enligt Acker (2006), återskapar 
ojämlikheter. Den här sortens antaganden går att skönja i intervjudeltagarnas 
berättelser om deras interaktioner med det straffrättsliga systemet. De berättar 
att de rättsliga representanterna gav uttryck för antaganden om heterosexuell 
tvåsamhet, separationer och mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Ett så-
dant exempel är att en kvinna upplevde att hennes våldsutsatthet inte togs på 
allvar för att hon framstod som stark, och därmed inte motsvarade antagan-
den om våldsutsatta kvinnor som svaga och passiva brottsoffer. Ett annat ex-
empel är att en kvinna upplevde att en polis hanterade mannens våldtäkter 
som legitima handlingar när han uttryckte antaganden som tillskrev hennes 
kärlek till mannen en förmildrande betydelse.   
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Som tidigare beskrivits förekom det även att de rättsliga representanterna 
gav uttryck för antaganden om separationer som möjliggjorde att männens 
våld och/eller kvinnornas anmälningar kunde tolkas som del av ömsesidiga se-
parations- eller vårdnadskonflikter. I de fall separationen eller en vårdnads-
tvist om barnen användes som motivering till att rättsliga representanter un-
derlät att ta upp polisanmälan, utreda brott eller väcka åtal, hanterades män-
nens våld som legitima handlingar. Det vill säga, som någonting männen tilläts 
göra, och som kvinnorna fick utstå, i samband med separationen. När våldet 
tolkades som uttryck för separationsproblem osynliggjordes det samtidigt som 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer. I det fall svartsjuka över att kvinnan 
träffat en ny man ansågs utgöra en förmildrande omständighet till mannens 
våld tillskrevs separationen en ursäktande betydelse för våldet. Genom denna 
hantering förmedlade det straffrättsliga systemet att visst (mans)våld efter en 
separation är förståeligt, och till viss grad tillåtet. I det fall en kvinnas poli-
sanmälningar hanterades som uttryck för en separationskonflikt osynliggjor-
des det våld som föranledde anmälan. Polisanmälningarna betraktades som 
kvinnans försök till hämnd och smutskastning av mannen, och kvinnan fram-
stod inte som trovärdig. 

I ett fall tycks antaganden om att en pappas våld mot sin partner inte på-
verkar relationen till barnen, ha bidragit till en rättslig hantering som kan be-
skrivas som ett aktivt administrerande av våld i Brunos (2016) bemärkelse. 
Detta administrerande av våld inträffade när polisen gav stöd åt en pappas 
umgänge med ett barn på en icke avtalad dag. Pappan hade krävt umgänge 
med barnet, och när mamman nekade honom detta misshandlade han henne. 
Genom att polisen som tillkallades gav stöd åt umgänget, möjliggjorde denna 
hantering aktivt pappans fortsatta våldsutövning i form av att tvinga till sig 
umgänge med barnet. Ett barn som för övrigt var förskräckt över att ha sett 
sin pappa misshandla sin mamma.  

Kontroll  
I empirin har jag endast i liten utsträckning kunnat skönja den typ av kontroll 
som enligt Acker (2006) är inriktad mot att upprätthålla, få individer att ac-
ceptera samt förhindra protest mot ojämlikheter inom organisationer. Det fö-
rekommer dock något som med Ackers (2006) begreppsapparat kan beskrivas 
som en internaliserad kontroll. Internaliserad kontroll omfattar exempelvis 
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övertygelser om att det inte är någon idé att utmana ojämlikheter eller att 
ojämlikheterna är legitima, naturliga och normala (Acker 2006). I vissa berät-
telser tar sig denna internaliserade kontroll sig uttryck i en övertygelse hos 
kvinnorna om att det inte var någon mening med att protestera eller anmäla 
ytterligare våld efter nedläggningsbeslut, eftersom de förväntade sig att ären-
dena ändå inte skulle leda till åtal eller fällande dom. Nedläggningsbesluten 
tolkades antingen som att våldet inte var tillräckligt allvarligt för att vara en 
polisiär angelägenhet eller som att våldet var allvarligt, men att rättssystemet 
inte skulle göra någonting åt det. Det förra handlar om att den ojämlikhet 
våldet utgör skulle vara legitim och det senare om att ojämlikheten visserligen 
var illegitim, men att rättssystemet skulle understödja den genom att inte göra 
någonting åt våldet.  

Möjligen kan även vissa nedläggningsbeslut beskrivas som en form av orga-
nisatorisk kontroll, eller i alla fall en gränsmarkering. Två kvinnor berättar att 
de valde att polisanmäla våld efter polisers avrådan och efter att polisen mar-
kerat till dem att våldet (eller polisanmälningarna) betraktades som uttryck för 
separationsproblem, och som legitima handlingar. Kvinnornas polisanmäl-
ningar kan tolkas som ett motstånd mot att våldet skulle vara legitimt, och så-
ledes också som en utmaning av en rättslig hantering som reproducerar köns-
ojämlikhet. I de fall rättssystemet beslutade att lägga ned förundersökningarna 
utan att förhöra vittnen eller begära in stödbevisning som åberopats marke-
rade det återigen att det inte var någon idé att anmäla och att våldet utgjorde 
legitima handlingar. Nedläggningsbesluten kan tolkas som en organisatorisk 
gränsmarkering då den avvisade kvinnornas utmaning av antagandet att visst 
(mans)våld i samband med en separation skulle vara tillåtet.  

Summering  
I den här andra delen av kapitlet har jag analyserat olika organiseringsproces-
ser inom det straffrättsliga systemet som uppbär dess verksamhet. Genom 
kvinnornas berättelser om den rättsliga hanteringen av våldet går det att ana 
vad som kan beskrivas som en lokal könsregim inom rättssystemet. Denna be-
står av löst sammankopplade processer, praktiker, handlingar och betydelser 
som resulterar i och upprätthåller ojämlikhet (jfr Acker 2006). Den lokala 
könsregimen kan tänkas begränsa rättssystemets möjligheter att motverka 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer i dess praktiska hantering av våldet. 
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Analysen visar att organiseringsprocesserna möjliggjorde en rättslig hantering 
som reproducerade könsojämlikhet. Detta genom att det våld som hanterades 
som illegitimt och som synliggjordes som mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner – det vill säga företrädesvis grovt fysiskt våld utövat av ”ideala gär-
ningsmän” mot (idealt) ”offerlika” kvinnor – reproducerar snäva antaganden 
om detta våld. Det vill säga antaganden som framställer våldet som en kultu-
rell anomali, som utövas av avvikande män (eller) mot avvikande kvinnor.  

Den rättsliga hanteringen reproducerade även könsojämlikhet genom att be-
tydande delar av männens våld mot kvinnorna och våld utövat av ”icke ideala 
gärningsmän”, administrerades bort från rättsliga åtaganden, hanterades som 
legitima handlingar eller gjordes osynligt som mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer. Att det var män med låg social position som dömdes väcker frågor 
om betydelsen av våldsutövarens position i relation till klass och etnicitet vid 
straffrättsliga bedömningar. Tidigare studier av rättsliga bedömningar har 
uppmärksammat sådana tendenser (Bruno 2016; Diesen & Diesen 2013).  

Den straffrättsliga hanteringen kan även beskrivas ha reproducerat köns-
ojämlikhet i vissa fall genom att inte tillhandahålla tillräckligt med stöd, skydd 
och hjälp till kvinnorna. Otillräcklig information skapade en kunskapsasym-
metri som begränsade kvinnornas möjligheter att tillvarata sina rättigheter 
under rättsprocessen. Otillräckligt skydd gjorde det möjligt för männen att 
fortsätta utöva våld mot kvinnorna under rättsprocessen.  

11.3 Taktik i förhållande till könsojämlik straffrättslig praktik 
I den här tredje delen av kapitlet analyseras kvinnornas aktörskap i relation 
till det straffrättsliga systemets gensvar på männens våld mot dem. I analysen 
använder jag mig av Hirschmans (1970) teori om sorti, protest och lojalitet 
samt Agevall och Olofssons (2008) utveckling av teorin genom dimensionen 
beroende.  

Kring de i förra kapitlet beskrivna, och ovan analyserade, friktionspunkter-
na förekom sådant som kan benämnas som brister i den straffrättsliga hante-
ringen av männens våld och kvinnornas ärenden. Det omfattar ”brister” i 
kvinnornas rättstrygghet och rättssäkerhet: Rättstryggheten, på så vis att rätts-
systemet inte kunde garantera kvinnorna skydd mot brottsliga angrepp i form 
av männens våld, däribland under rättsprocessen. Rättssäkerheten, på så vis 
att rättsskipningens kvalitet och förutsägbarhet i vissa fall kan ifrågasättas. 
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Det förekom att bestämmelsen om allmänt åtal inte tillämpades; att brottsut-
redningar blev liggande under lång tid, i vissa fall tills dess att preskriptionsti-
den för brotten gått ut och ärendena lades ned; att bevis inte inhämtades; att 
vittnen inte förhördes; att ärenden förväxlades; att kvinnorna fick bristfällig 
information samt att kvinnornas trovärdighet ifrågasattes på grundval av för-
utfattade meningar. Liknande brister i den rättsliga hanteringen av mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer har även beskrivits av Diesen och Diesen (2013). 
Sådant som också kan benämnas som brister är när kvinnorna inte fick till-
gång till hjälp för att ta sig ur männens våld – en hjälp de såg sig vara i stort 
behov av, efterfrågade och hoppades att få tillgång till, samt som staten indi-
kerar att det straffrättsliga systemet kan erbjuda kvinnor utsatta för mäns 
partnervåld. Många intervjudeltagare förmedlar att de var missnöjda med den 
här typen av ”brister” i den rättsliga hanteringen. Dessa ”brister” betraktas 
här som jämförbara med den typ av brister inom organisationer som Hirsch-
mans (1970) teori kan tillämpas på. De teoretiska begreppen sorti, protest och 
beroende utgör analytiska verktyg som bidrar med en förståelse för kvinnor-
nas gensvar och möjligheter att agera i relation till bristerna inom det straff-
rättsliga systemet.   

Med intryck av de Certeaus (1988) särskiljande av begreppen taktik och 
strategi, betraktas här kvinnornas aktörskap i relation till männen och till 
rättssystemet som taktik. Enligt de Certeau (1988) kännetecknas taktik av 
frånvaro av makt, och utgör underordnade individers och gruppers sätt att 
hantera begränsande förhållanden i omgivningen. Kvinnorna agerade från en 
underordnad position, dels i relation till männen och dels i relation till det 
straffrättsliga systemet. Männen begränsade kvinnornas liv med hjälp av vål-
det. Kvinnornas försök att hantera dessa begränsningar, inklusive deras försök 
att frigöra sig från männens våld, utgör således taktik. En sådan taktik var att 
vända sig till det straffrättsliga systemet för hjälp. Kvinnornas möjligheter att 
få tillgång till denna hjälp förefaller dock ha begränsats av det som ovan besk-
rivs som olika brister i den rättsliga hanteringen av männens våld. Deras för-
sök att hantera dessa brister utgör också taktik.      

Relationens karaktär 
Relationen mellan kvinnorna och det straffrättsliga systemet var av betydelse 
för kvinnornas taktiska val. Denna relation påverkades av vissa karaktärsdrag 
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hos det straffrättsliga systemet som organisation. Rättssystemet har monopol 
på betydande delar av dess verksamhet. Det är rättssystemet som ska upprätt-
hålla svensk lag bland annat genom att utreda brott, döma och verkställa på-
följder. Det finns även visst skydd till brottsoffer som bara rättssystemet kan 
erbjuda, så som kontaktförbud. Monopolet innebär att det inte fanns någon 
annan motsvarande verksamhet kvinnorna kunde vända sig till, om de exem-
pelvis ville ha rättslig upprättelse, en rättslig markering eller kontaktförbud 
(jfr Hirschman 1970). Därtill tillhör det straffrättsliga systemet allmännyttan. 
Enligt Hirschman (1970) begränsas möjligheten till sorti om organisationen 
tillhör allmännyttan, på så sätt att individer som inte nyttjar verksamheten 
ändå påverkas av den som medborgare i samhället. För kvinnorna innebar det 
att de, oavsett om de använde sig av rättssystemet eller inte, påverkades av 
dess normbildande funktion, av vad som anses vara legitimt och illegitimt, el-
ler rätt och orätt, i samhället.  

I relationen mellan kvinnorna och det straffrättsliga systemet har jag inte 
sett några tendenser till lojalitet gentemot rättssystemet, däremot olika grader 
av beroende där kvinnorna befann sig i maktunderläge (jfr Agevall & Olofs-
son 2008). Kvinnornas beroende av rättssystemet kännetecknas av att de be-
fann sig i en situation där de såg sig vara i behov av rättssystemets hjälp för att 
ta sig ur våld. De hade uttömt andra alternativ och såg rättssystemet som en 
sista utväg. Vissa kvinnor såg rättssystemets skydd som avgörande för att 
kunna freda sig från männen. Beroendet av rättssystemet kännetecknas även 
av en kunskapsasymmetri – kvinnorna hade inte kunskap om rättsprocessens 
olika delar, om deras rättigheter eller om vilka möjligheter de hade att prote-
stera (jfr Agevall & Olofsson 2008). Kvinnornas beroende av det straffrätts-
liga systemet kännetecknas även av en respekt till dess professionalitet och 
auktoritet. Det omfattar antaganden om att de rättsliga representanterna vet 
vad de gör och att de gör så gott de kan. Det omfattar även respekt för rätts-
systemets arbete – har en rättsprocess inletts så ska ”man” samarbeta, berätta 
sanningen och medverka. 

Beroendet, tillsammans med det faktum att det straffrättsliga systemet har 
monopol och tillhör allmännyttan, begränsade kvinnornas taktiska valmöjlig-
heter. Enligt Hirschman (1970) och Agevall och Olofsson (2008) ökar dessa 
faktorer kostnaderna för, och begränsar möjligheterna till sorti och protest. 
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Att så även var fallet för deltagarna i denna avhandling kommer jag att disku-
tera härefter.   

Taktiker 
I kvinnornas berättelser har jag identifierat fyra taktiker de använde sig av när 
de agerade i relation till bristerna i den rättsliga hanteringen av männens våld 
och deras ärenden. Dessa är tyst acceptans, mobilisering, protest och sorti. Tre 
av dessa taktiker kommer från Hirschmans (1970) teori, nämligen tyst accep-
tans, protest och sorti. Den fjärde taktiken, mobilisering, är härledd ur empi-
rin och kan beskrivas som en vidareutveckling av Hirschmans teori.  

Tyst acceptans  
Denna taktik innebär att tyst acceptera de upplevda bristerna i den rättsliga 
hanteringen (jfr Hirschman 1970). Det omfattar en medgörlighet och en an-
passning ”i stunden” till det straffrättsliga systemets arbete. Tyst acceptans in-
kluderade att acceptera en brottsrubricering som upplevdes som felaktig; att 
tyst invänta utfallet av en lång rättsprocess som upplevdes som mödosam, 
utan information om dess framskridande; att anpassa sig till en polis krav om 
forcerat berättande; att följa rättsliga representanters inrådan om att inte an-
mäla eller om att återta en polisanmälan; att vara lyhörd inför förväntningar 
under rättegången och försöka efterleva dem, samt att acceptera nedlägg-
ningsbeslut som upplevs felaktiga. Denna taktik var den vanligaste och också 
den som användes inledningsvis under rättsprocessen. Tyst acceptans kan vid 
första anblick framstå som en passiv taktik, men behöver inte vara det. Den 
kan utgöra ett aktivt sätt att undvika konflikt med det straffrättsliga systemet, 
för att försöka öka möjligheten att erhålla dess skydd och hjälp för att ta sig 
ur männens våld.   

Beroende har en central betydelse för valet av tyst acceptans. I empirin finns 
tendenser till att kvinnorna inledningsvis tyst accepterade upplevda brister i 
den rättsliga hanteringen. Detta kan förstås som en konsekvens av att mycket 
stod på spel för dem. De polisanmälde för att de ville ha rättssystemets hjälp 
och skydd, och såg polisanmälan som en sista utväg för att komma ur våld. 
Detta beroende kan tänkas ha begränsat möjligheten till sorti – om de avbrutit 
sin medverkan riskerade de att fortsatt stå utan rättssystemets hjälp och skydd 
mot männens våld. Det kan även tänkas ha begränsat möjligheten till protest – 
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om de protesterade riskerade de att stöta sig med dem som hade makt att på-
verka deras möjlighet att komma ur männens våld (jfr Agevall & Olofsson 
2008).  

Beroende i form av kunskapsasymmetri och respekt för det straffrättsliga 
systemets professionalitet och auktoritet förefaller också ha varit av betydelse 
för valet av tyst acceptans. Kvinnornas brist på kunskap och deras respekt för 
de rättsliga representanternas professionalitet positionerade dem i en under-
ordnad position från vilken deras möjligheter till protest var begränsad: vem 
var de att ifrågasätta polisens professionalitet? Polisernas kunskapsöverläge 
och auktoritet medförde att en del kvinnor utgick från att poliserna visste bäst 
och agerade korrekt, och därför accepterade deras hantering. Respekten för 
rättssystemets professionalitet och auktoritet tog sig bland annat uttryck i ut-
talanden av typen ”det är väl så det ska vara antar jag” eller ”det ligger väl 
inte på deras bord”. Dessa uttalanden fyllde funktionen av att rättfärdiga en 
rättslig hantering som kvinnan ifråga upplevde som kall, utlämnande, krän-
kande och förnedrande. Liknande tendenser har även beskrivits i annan forsk-
ning. Enligt Lindgren (2004) finns det en vida spridd uppfattning både bland 
allmänheten och bland brottsoffer om att de enskilda poliserna vet bäst, en 
uppfattning som bidrar till att brottsoffer rationaliserar bort det som upplevs 
som dåligt.  

En hög grad av beroende verkar dock inte ha varit nödvändig för valet av 
tyst acceptans. Tyst acceptans användes även vid nedläggningsbeslut när man-
nen upphört med våldet. Det omfattade att kvinnorna utan protester accepte-
rade att åtal inte skulle väckas, när de själva hade uppfattningen att åtal borde 
ha väckts. Kvinnornas val av taktik kan förstås som en konsekvens av att de, 
när männens våld mot dem upphört, inte längre såg sig vara i behov av rätts-
liga åtgärder mot våldet. I de fallen var beroendet av det straffrättsliga syste-
met lägre och det var inte lika mycket som stod på spel för dem, som i de fal-
len där männen fortsatte med våldet. Kvinnorna kunde då ”kosta på sig” att 
tyst acceptera det de ansåg vara felaktiga nedläggningsbeslut.  

Mobilisering 
Mobilisering innebär att skydda sig från brister i den rättsliga hanteringen ge-
nom att skaffa sig redskap för att bättre kunna hantera rättsprocessen och 
dess konsekvenser. Mobilisering inkluderade att skaffa sig kunskaper om 
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rättsprocessen, om rättegångsproceduren och om de egna rättigheterna, samt 
att använda sig av närstående för att skydda sig från mannens våld under på-
gående rättsprocess. Beroende av det straffrättsliga systemet kan även tänkas 
ha varit av betydelse för valet av mobilisering som taktik. Genom mobilisering 
kunde kvinnorna på ett subtilt sätt höja sina möjligheter att hantera rättspro-
cessen och dess konsekvenser. Samtidigt undvek de, de eventuella negativa 
konsekvenser ett påtalande av bristerna hade kunnat medföra för deras relat-
ion till de rättsliga representanterna.  

Mobilisering kan förstås som ett sätt att kompensera kunskapsasymmetrin 
och risken för våld, och således ett sätt att minska det beroende dessa skapar 
för kvinnornas relation till det straffrättsliga systemet.  

Samtidigt kräver mobilisering viss tillgång till resurser utanför det straff-
rättsliga systemet, såsom stödjande närstående och tillgänglig information. 
Detta talar för att kvinnor som saknar sådana resurser skulle ha begränsade 
möjligheter att använda mobilisering som taktik.  

Protest  
Inspirerad av Hirschman (1970) betraktas här protest som varje försök kvin-
norna gjorde för att protestera eller påverka förhållanden i den rättsliga hante-
ringen som kunde ifrågasättas. I empirin förekommer både protest inifrån och 
protest utifrån (jfr Hirschman 1970). Protest inifrån inkluderar kvinnornas 
protester under rättsprocessen. Protest utifrån inkluderar kvinnornas protester 
efter det att rättsprocessen avslutats.  

Som framkommit ovan förefaller möjligheten till protest under rättsproces-
sen ha begränsats av beroende. När rättsprocessen pågick, och det var mycket 
som stod på spel, undvek kvinnorna att öppet protestera mot förhållanden 
som de ifrågasatte i det tysta. En del kvinnor valde en protest som här betrak-
tas som mer subtil. Subtil protest inifrån omfattade försök att påverka den 
rättsliga hanteringen. Det inkluderar att möjliggöra frihetsberövanden av 
mannen, att anmäla upprepat våld när polisen sagt att det inte var någon idé, 
att få fram erkännande från gärningsmän samt att kontrollera om polisen vid-
tagit olika utredningsåtgärder, så som att inhämta stödbevisning och förhöra 
vittnen. Genom denna subtila protest kunde kvinnorna försöka påverka den 
rättsliga hanteringen utan att öppet manifestera missnöje med den. Därigenom 
kunde de försöka undvika att riskera att stöta sig med dem som hade infly-
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tande att påverka deras möjligheter att komma ur våldet, utan att för den 
skull tyst acceptera bristerna.  

Det förekom även manifesta protester inifrån. Dessa omfattade att officiellt 
protestera mot åklagares nedläggningsbeslut genom att begära överprövning. 
Beroende av det straffrättsliga systemet framstår som av central betydelse för 
valet att öppet protestera mot dessa beslut. En del av kvinnorna hade barn 
som utsattes för våld, vars säkerhet riskerade att påverkas negativt av ned-
läggningsbesluten. När barnens säkerhet stod på spel kunde de inte tyst accep-
tera nedläggningsbesluten. En kvinna uttryckte att hon inte hade protesterat 
om det ”bara” hade handlat om henne, och inte om hennes barn.   

Protest utifrån innebär enligt Hirschman (1970) försök att protestera och 
påverka en organisation utifrån. I empirin förekommer två typer av protester 
utifrån. Den ena innebär att vända sig till media för att berätta om brister i 
den rättsliga hanteringen. De kvinnor som använde sig av denna protest uti-
från använde sig även av manifest protest inifrån i form av att begära över-
prövning. De kvinnor som använde sig av dessa taktiker hade en privilegierad 
position utifrån klass och etnicitet. I deras berättelser går det att skönja att de 
hade höga förväntningar på rättssystemet när det gäller hanteringen av mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer. Att dessa förväntningar inte infriades, och 
att de inte fick hjälp av samhället mot männens våld, framstår som någonting 
som var uppseendeväckande och förargelseväckande för dem: samhället svek 
dem, när de behövde det som bäst. Detta svek var någonting som de kände att 
de måste berätta om för andra. Möjligen kan denna tilltro till samhället, upp-
levelsen av svek samt känslan att de egna erfarenheterna och den egna rösten 
är betydelsefull, vara relaterad till hur kvinnorna var positionerade i relation 
till klass och etnicitet. Agevall (2012) menar att kvinnors möjlighet att ställa 
krav under rättsprocessen påverkas av hur de är positionerade i relation till 
klass, etnicitet och ålder. Möjligheten att nyttja protest tycks fordra att kvin-
nan har en position från vilken hon kan ha förväntningar, ställa krav, tala och 
bli lyssnad till. 

Den andra typen av protest utifrån omfattar deltagandet i denna studie. 
Flera kvinnor motiverade sitt deltagande med att de hoppades att deras egen 
berättelse kunde vara till nytta för andra kvinnor. Deras deltagande utgör en 
taktik att i efterhand försöka påverka den rättsliga hanteringen för andra 
våldsutsatta kvinnor.   
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Sorti 
I Hirschmans (1970) mening innebär sorti att välja bort en organisation på 
grund av de förhållanden som kan ifrågasättas. I empirin förekommer sådant 
som kan beskrivas som olika former och grader av sorti. Tillämpat på studien 
betraktas sorti som en taktik för att hålla hela eller delar av männens våld ut-
anför en rättslig hantering. Valet av sorti kan kopplas till upplevda brister i 
den rättsliga hanteringen, men kvinnorna berättar även om andra faktorer 
som hade betydelse för deras val.  

Den kanske mest uppenbara formen av sorti som användes var att avbryta 
medverkan i rättprocessen. De två kvinnor som avbröt sin medverkan hänvi-
sar till vad som kan beskrivas som brister i den rättsliga hanteringen. Den ena 
kvinnan hänvisar till att rättsprocessen tagit för lång tid och att hon återupp-
tagit relationen, och den andra till att hon inte vågade medverka på grund av 
risken för att mannen skulle återuppta våldet om han dömdes. Den kvinna 
som hänvisar till rättsprocessens längd var vid tidpunkten för sin sorti inte be-
roende av det straffrättsliga systemet, däremot såg hon sig som beroende av 
mannen. Detta beroende tycks även ha bidragit till att hon inte medverkade: 
hon såg en risk att en rättegång skulle få till konsekvens att hon förlorade den 
man hon såg sig som beroende av.  

Något som också kan beskrivas som sorti är valet att avstå från att anmäla 
mannens fortsatta våld, då detta får till konsekvens att det fortsatta våldet 
hålls utanför den rättsliga hanteringen. I en del fall där åklagaren beslutat att 
lägga ned förundersökningen valde kvinnorna att avstå från att anmäla ytter-
ligare våld till polisen. De förmedlar att de var missnöjda med den tidigare 
rättsliga hanteringen av deras ärenden och att de inte trodde att rättssystemet 
skulle se männens våld som allvarligt eller vidta några åtgärder som kunde 
vara till hjälp för dem. Liknande skäl att inte polisanmäla upprepat våld har 
även beskrivits i en amerikansk studie av Gover m.fl. (2013). De kvinnor som 
valde sorti vid fortsatt våld använde sig av andra vägar än genom det straff-
rättsliga systemet för att frigöra sig från männens våld, exempelvis genom att 
ta hjälp av närstående. Det faktum att de såg andra vägar ur våld kan tolkas 
som att beroendet av rättssystemets skydd var lågt vid valet av denna typ av 
sorti.  

I empirin förekommer också något som kan beskrivas som en partiell sorti. 
Den partiella sortin handlar om att hålla delar av männens våld utanför den 
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rättsliga hanteringen. Det omfattade att avstå från att anmäla vissa delar av 
våldet eller att försöka påverka polisen att avstå från att upprätta anmälan om 
vissa delar av våldet. I en del fall kan denna taktik knytas till brister i den 
rättsliga hanteringen. En kvinna avstod från att anmäla delar av våldet för att 
undvika att mannen dömdes till ett strängt straff. Hon bedömde att risken för 
repressalier ökade med påföljdens allvarlighetsgrad. Hennes resonemang talar 
för att rättssystemet inte kunde garantera henne tillräckligt skydd från våld för 
att hon skulle våga delta i rättsprocessen fullt ut. Samma kvinna avstod också 
från att anmäla sexuellt våld. Hon hade tagit del av berättelser om hur det 
straffrättsliga systemet ifrågasatte och skuldbelade kvinnor som polisanmält 
våldtäkt. Detta ifrågasättande försökte hon skydda sig från genom att avstå 
från att anmäla mannens sexuella våld.   

Som tidigare beskrivits valde två kvinnor att avstå från att anmäla visst 
våld, då de fick signaler om att sådana kunde påverka deras trovärdighet i pa-
rallella utredningar som gällde barnen. Genom detta val anpassade kvinnorna 
sig till en rättslig praktik som grundade sig på antaganden om kvinnor som 
separerar. Ett val att anmäla trots sådana signaler kan, enligt ovan, betraktas 
som en subtil form av protest mot en könsojämlik rättslig praktik. Valet att 
avstå anmälan av visst våld kan både beskrivas som partiell sorti och som tyst 
acceptans. Det senare i den bemärkelsen att det utgjorde en anpassning till en 
rättslig praktik. Deras val av taktik kan förstås som en konsekvens av ett be-
roende av rättssystemet som omfattade deras barn. Det var barnens trygghet 
som stod på spel och rättssystemet hade makt att påverka den. Detta beroende 
begränsade kvinnornas möjligheter att anmäla våldet och att protestera mot 
den rättsliga praktiken. En polisanmälan hade äventyrat kvinnornas möjlig-
heter att skydda barnen med hjälp av rättssystemet. Valet av partiell sorti/tyst 
acceptans utgör i de här fallen en anpassning i stunden för att på lång sikt 
skydda barnen från männens våld. 

Valet av partiell sorti handlade dock inte enbart om att hantera brister i den 
rättsliga hanteringen. Det kunde även handla om att skydda mannen från ett 
strängt straff på grund av medkänsla, om att skydda sig själv från ifrågasät-
tanden från omgivningen och om att skydda barnen från att ha en dömd våld-
täktsman till pappa. Förekomsten av taktiken partiell sorti visar, i likhet med 
Agevalls (2012) avhandling, att kvinnorna avvägde den information de till-
handahöll polisen utifrån de konsekvenser informationen förväntades få.  
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I empirin förekommer också något som kan beskrivas som pre-sorti. Pre-
sorti innebär här att avstå från att polisanmäla överhuvudtaget på grund av 
sådant kvinnorna läst och hört om vad som kan beskrivas som brister i den 
rättsliga hanteringen. Det omfattar att det straffrättsliga systemet inte skulle 
vidta rättsliga åtgärder mot mäns våld mot kvinnor, inte skydda våldsutsatta 
kvinnor samt ifrågasätta och skuldbelägga kvinnor som polisanmält mäns våld 
i nära relationer. Valet av pre-sorti, att avstå polisanmälan, kan i vissa fall för-
stås i relation till en låg grad av beroende av det straffrättsliga systemet. I de 
fall männen upphört med våldet i samband med separationen var kvinnorna 
inte i behov av rättssystemets skydd för att kunna ta sig ur våldet. Dessa kvin-
nor, som alltså i låg grad var beroende av rättssystemet, polisanmälde inte hel-
ler våldet, som alltså inträffat före separationen.   

Avslutningsvis vill jag kommentera effekten av sorti från det straffrättsliga 
systemet. Enligt Hirschman (1970) leder sorti från en organisation till mins-
kade intäkter och medlemsfall, vilket kan tvinga ledningen att vidta åtgärder 
för att korrigera bristerna som orsakat denna sorti. En avgörande skillnad 
mellan rättssystemet och vinstdrivande organisationer torde dock vara att en 
ökad sorti från rättssystemet leder till kostnadsbesparingar, snarare än mins-
kade intäkter. Det är tveksamt om sorti från det straffrättsliga systemet kan få 
liknande effekter i form av korrigeringar av brister i den rättsliga hanteringen. 
Kvinnors val att inte polisanmäla mäns partnervåld på grund av brister hos 
rättssystemet kan tänkas leda till att färre brott polisanmäls. En sådan utveckl-
ing behöver inte tolkas som uttryck för missnöje från kvinnors sida, utan kan 
tolkas som att förekomsten av mäns våld mot kvinnor i nära relationer har 
minskat. Kvinnors val att avbryta medverkan i rättsprocessen på grund av 
brister, behöver inte heller tolkas av andra som uttryck för missnöje. Det kan 
tolkas som uttryck för en ambivalens beträffande separationen eller polisan-
mälan, eller som att kvinnorna ”gått tillbaka” till männen. Den typen av anta-
ganden hos poliser har beskrivits i andra studier. Eriksson (1995), Lundberg 
(2001) och Weinehall (2011) beskriver grundantaganden hos polis om att 
våldsutsatta kvinnor inte vill medverka och att de återupptar parrelationen till 
mannen. Den senare tolkningen blir särskilt intressant i ljuset av att en delta-
gare i min avhandling kopplar sitt beslut att återuppta parrelationen till brister 
i den rättsliga hanteringen. Som tidigare beskrivits uppfattade hon den långa 
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rättsprocessen och bristen på information som en signal om att samhället inte 
såg allvarligt på våldet och att hon gjort fel som anmält det till polisen.   

11.4 Avslutning 
I det här kapitlet har jag analyserat det straffrättsliga systemets gensvar på 
männens våld och kvinnornas hantering av detta gensvar, i relation till ojäm-
likhet: dels rättssystemets gensvar i relation till könsojämlikhet och dels kvin-
nornas taktik i relation till beroende av det straffrättsliga systemet.  

Analysen har synliggjort vad som kan beskrivas som en lokal könsregim 
inom det straffrättsliga systemet som består av löst sammankopplade prakti-
ker, processer, handlingar och betydelser som reproducerar könsojämlikhet 
(jfr Acker 2006). I analysen har jag belyst en rättslig hantering som i olika av-
seenden tycks reproducera könsojämlikhet och begränsa rättssystemets möj-
ligheter att motverka mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Det våld som 
hanterades som illegitimt och som synliggjordes som mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer reproducerade nämligen antaganden om våldet som bestående 
av fysiskt våld och som utövas av avvikande män (eller) mot avvikande kvin-
nor. Den rättsliga hanteringen förefaller även ha reproducerat könsojämlikhet 
genom att våld som inte överensstämde med dessa antaganden administrera-
des bort från rättsliga åtaganden, hanterades som legitima handlingar eller 
gjordes osynligt som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Därtill tycks 
könsojämlikhet ha reproducerats genom olika organiseringsprocesser som 
gjorde deltagandet i rättsprocessen påfrestande för kvinnorna och som försvå-
rade deras möjligheter att få tillgång till rättssystemets stöd, hjälp och skydd 
för att ta sig ur våld.  

Jag har även analyserat kvinnornas taktiska val i relation till det straffrätts-
liga systemets gensvar på männens våld. Deras taktiska val handlade till viss 
del om att hantera en i olika avseenden bristfällig straffrättslig praktik som re-
producerade könsojämlikhet. Valet att taktik begränsades av kvinnornas bero-
ende av rättssystemet, bland annat för att få männens våld mot dem att upp-
höra.  

I nästa kapitel analyseras polisanmälans och rättsprocessens betydelse för 
frigörelsen från våld.   
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12. GENVÄG ELLER SENVÄG?  
– POLISANMÄLANS  
OCH RÄTTSPROCESSENS BETYDELSE 

I det här avslutande resultatkapitlet tar jag mig an frågan om vilken betydelse 
polisanmälan och rättsprocessen hade för kvinnornas frigörelse från våld. Ka-
pitlet är således inriktat mot tanken om polisanmälan som en möjlighet att få 
mäns våld i nära relationer att upphöra. Denna tanke återfinns i den nation-
ella jämställdhetspolitiken som pekar ut det straffrättsliga systemet som en 
viktig aktör för att uppnå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
Den återfinns även i rättssystemets satsningar för att fler att anmäla våld i 
nära relationer till polisen. Därtill återfinns tanken i berättelserna om kvin-
nornas beslut att anmäla. De kvinnor som anmälde motiverar beslutet med att 
de såg polisanmälan som en möjlighet att få hjälp av rättssystemet så att män-
nen skulle upphöra med våldet mot dem.  

Polisanmälans och rättsprocessens betydelse diskuteras här i dialog med te-
orier och tidigare forskning om kvinnors frigörelse från mäns våld i nära relat-
ioner. Med utgångspunkt i forskning av Eriksson (2003) och Enander och 
Holmberg (2005; 2008) menar jag att kvinnan tagit sig ur våld när hon avslu-
tat parrelationen och separerat, när hon frigjort sig emotionellt från mannen, 
när hon definierar våldet som mäns våld mot kvinnor i nära relationer samt 
när mannen upphört med våldet och inte längre kontrollerar hennes liv. I ka-
pitlet analyserar jag polisanmälan och rättsprocessens betydelse för tre delar 
av denna frigörelse från våld. Dessa delar är betydelsen för möjligheten att av-
sluta parrelationen och att separera, att definiera våldet som mäns våld i nära 
relationer samt att männen upphör med våldet. Den empiri kapitlet utgår från 
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är intervjuerna med de tolv kvinnor som har erfarenhet av att männens våld 
mot dem polisanmäldes, antingen av dem själva eller av någon annan.   

12.1 Att avsluta parrelationen och att separera 
I det här avsnittet analyseras polisanmälans betydelse för intervjudeltagarnas 
möjligheter att avsluta parrelationen och att separera. Som tidigare framgått 
anmäldes våldet vanligtvis en tid efter separationen, när männen fortsatte ut-
sätta kvinnorna för våld. I de fallen kan det antas att polisanmälan inte hade 
någon avgörande betydelse för separationen, som ju redan inträffat en tid in-
nan. Det finns dock sådant som tyder på att en polisanmälan i vissa av dessa 
fall kan ha bidragit till att upprätthålla separationen. Detta vid en tidpunkt 
när kvinnorna var på väg att ge upp kampen för att ta sig ur våld, och istället 
återvända till mannen.  

Det förekom även att männens våld anmäldes till polisen i samband med 
separationen. För två av kvinnorna, Louise och Rebecka, anmäldes våldet före 
separationen. I båda fallen var det någon annan än de själva som anmälde 
brotten. Av deras berättelser framgår att polisanmälan hade en betydelse för 
separationen, om än på olika sätt. I Louises fall förefaller ett polisiärt ingri-
pande ha haft en handgriplig betydelse för hennes möjligheter att separera. 
Louises svåger tillkallade polisen när hennes sambo försökte döda henne och 
hennes barn genom att tända eld på huset de befann sig i. Louise förmedlar att 
poliserna som kom till platsen utgjorde ett stöd för henne och barnet. De kra-
made om dem och hjälpte dem att packa sina tillhörigheter. Därefter skjutsade 
poliserna dem till socialjouren så att de kunde ansöka om ekonomiskt bistånd. 
De erbjöd sig att ordna skyddat boende. När Louise avböjde, skjutsade poli-
serna henne och barnet till tågstationen så att de kunde åka till en annan ort 
utom mannens räckhåll. Mannen frihetsberövades i ett dygn, vilket gav Louise 
och dottern tid att sätta sig i säkerhet. Louise tillskriver den polisiära hante-
ringen en betydelse för möjligheten att separera från mannen.  

Hade jag inte vetat att de höll honom ett dygn vet jag inte om jag hade vå-

gat. Nej, det hade jag nog inte. (Louise)  

Louise förmedlar att hon inte hade vågat lämna sambon om han inte frihets-
berövats. Det framstår således som att svågerns polisanmälan ökade Louises 
möjligheter att separera, på så sätt att poliserna som kom till platsen frihetsbe-
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rövade mannen och hjälpte henne att sätta sig i säkerhet. Att ett frihetsberö-
vande av mannen kan underlätta separationen har även beskrivits av Moe 
(2007).  

I Rebeckas fall hade polisanmälan en mindre handgriplig betydelse för hen-
nes möjligheter att separera, än i Louises fall. Som tidigare beskrivits var det 
Rebeckas väninna, som var polis till yrket, som upprättade en polisanmälan. 
Rebecka tillskriver polisanmälan en avgörande betydelse för att hon avslutade 
parrelationen. För henne verkar polisanmälan ha haft något av en ”push-
effekt” när det gäller separationen. Hon förmedlar att hon inte såg det som 
möjligt att fortsätta parrelationen när mannens våld anmälts till polisen. Istäl-
let avslutade hon parrelationen och följde väninnans råd om att bryta kontak-
ten med mannen. Av Rebeckas berättelse framkommer att hennes möjligheter 
att separera på egen hand var begränsade vid tidpunkten för polisanmälan. 
Detta kan till viss del kopplas till hur hon såg på mannens våld mot henne.  

Rebecka Jag kan inte ser hur jag hade lämnat relationen om det inte hade 

blivit en polisanmälan. Även om det blev betydligt värre vartefter, 

hela tiden, så var ju… det var svårare att lämna för mig ju längre 

tiden gick, helt enkelt.  

Mari Vad tror du det beror på? 

Rebecka Därför att ju mer tiden gick, desto mer fick jag känslan av att jag 

var en del av problemet. (…) Att jag var en allt sjukare människa 

och att det var mig det var fel på.  

Rebecka förmedlar att det med tiden blev svårare för henne att lämna man-
nen, eftersom hon såg sig ha ett allt större ansvar för hans våld mot henne. 
Hon tog till sig eller internaliserade, med Lundgrens (2004) begreppsapparat, 
mannens förklaringar av att det var fel hos henne som fick honom att utöva 
våld. Rebeckas begränsade möjligheter att separera på egen hand kan även 
kopplas till hennes känslor för mannen. Vid tidpunkten för polisanmälan var 
hennes kärlek till mannen fortfarande stark.  

För vi älskade ju verkligen varandra på riktigt och han älskade ju verkligen 

mig. (…) Precis då mitt i det så kände jag nog att det som var det absolut 

jobbigaste det var att lämna relationen, för att vi älskade varandra, inte för 
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att han hade… Det hade fortfarande inte framgått vad jag faktiskt hade va-

rit i, och vad han hade gjort. (Rebecka) 

En tolkning av Rebeckas berättelse är att hon vid tidpunkten för polisanmälan 
endast hade påbörjat den emotionella uppbrottsprocess som Enander och 
Holmberg (2005; 2008) beskriver. Det första emotionella band till mannen 
som bryts under denna uppbrottsprocess är kvinnans kärlek till mannen. Ett 
mönster i Holmbergs och Enanders (2005) studie är att kvinnorna inte separe-
rade när kärleken till mannen var stark. Vidare såg de sig inte, i likhet med 
Rebecka, som utsatta för mäns våld i nära relationer före separationen. Re-
beckas kärlek till mannen, och att hon inte såg sig som utsatt för mäns part-
nervåld, talar i det här sammanhanget mot att hon skulle ha lämnat mannen 
vid den tidpunkten, om inte en polisanmälan hade upprättats. 

Det framstår således som att väninnans polisanmälan gjorde det möjligt för 
Rebecka att separera vid en tidpunkt vid vilken hon hade begränsade möjlig-
heter att avsluta parrelationen på egen hand. Detta talar för att en polisanmä-
lan i ett tidigt skede av frigörelsen från våld, när parrelationen pågår och kär-
leken till mannen är stark, i vissa fall kan öka kvinnans möjligheter att avsluta 
parrelationen och att separera. Både Louise och Rebecka tillskriver polisanmä-
lan en avgörande betydelse för att de separerade från männen vid den aktuella 
tidpunkten.   

Som tidigare framgått är Sofia den enda av de kvinnor jag intervjuade som 
anmälde våldet till polisen på egen hand en kort tid efter separationen. Tanken 
bakom hennes anmälan var att hon, om mannen frihetsberövades, skulle få 
ett, om än tidsbegränsat, utrymme för att skapa förutsättningar för en långsik-
tig separation, som även kunde upprätthållas när mannen frigavs. Hon ville få 
tid att ”få bort honom från under huden”. Som tidigare beskrivits vidtog Sofia 
ett flertal åtgärder för att kunna skydda sig från mannens våld och upprätt-
hålla separationen. Mannen återvände dock till hemmet när han släpptes på 
fri fot. Att mannen flyttade hem igen, tolkar Sofia som att den möda hon lagt 
ned, inklusive polisanmälan, var till ingen nytta för att få bort mannen ur 
hennes liv.  

Jag hade verkligen gjort mer än mycket, och ändå så var det inte tillräckligt. 

Så det var till ingen nytta. (Sofia)   
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Det framstår som att Sofias polisanmälan ökade hennes möjligheter att sepa-
rera från mannen på kort sikt genom att han frihetsberövades, men inte på 
lång sikt eftersom han återvände till hemmet efter frigivning.  

Resultaten talar därmed för att en polisanmälan kan öka kvinnors möjlig-
heter att avsluta parrelationen och att separera från våldsutövande män på så-
väl kort som lång sikt. För att möjliggöra att så sker framstår det dock som 
viktigt att kvinnan erbjuds stöd och skydd för att kunna separera och upprätt-
hålla separationen på lång sikt.  

12.2 Att förstå våldet 
I tidigare kapitel har jag beskrivit hur kvinnorna före separationen, och en tid 
efteråt inte såg sig som utsatta för mäns våld i nära relationer. I det här avsnit-
tet analyserar jag polisanmälans och rättsprocessens betydelse för intervjudel-
tagarnas möjligheter att definiera männens våld som mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer. I analysen har jag tagit intryck av Enander och Holmbergs 
(2005; 2008) teori om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Kvinnornas 
förståelse av våldet kan utifrån Enander och Holmberg (2005; 2008) tolkas 
som den kognitiva uppbrottsprocessen som innebär att kvinnan går från att 
betrakta mannens våld som någonting mer eller mindre normalt inom parre-
lationer till att betrakta det som mäns våld i nära relationer. I det teoretiska 
sammanhanget handlar avsnittet om polisanmälan och rättsprocessens bety-
delse för kvinnornas förståelseprocess.  

I analysen använder jag mig av Mellbergs (2002) begreppspar giltiggö-
rande/ogiltiggörande för att beskriva den betydelse som det straffrättsliga sy-
stemets gensvar på våldet hade för kvinnornas förståelseprocess. Ett giltiggö-
rande gensvar betraktas här som ett gensvar som bekräftar våldet som mäns 
våld i nära relationer, och som kan underlätta och medverka till kvinnors möj-
ligheter att förstå våldet. Ett ogiltiggörande gensvar betraktas här som ett gen-
svar som bekräftar våldet som någonting annat än mäns partnervåld, och som 
kan försvåra kvinnors möjligheter att förstå våldet.  

Den inledande kontakten  
Ett mönster i berättelserna är att den inledande kontakten med polisen fram-
står som betydelsefull för kvinnornas möjligheter att definiera våldet som 
mäns våld i nära relationer. Det som gjorde kontakten betydelsefull i positiv 
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bemärkelse var att poliserna, som tog upp polisanmälan eller höll inledande 
förhör, på olika sätt bekräftade kvinnornas erfarenheter som våld. Det hand-
lade om att poliserna förmedlade att männens våld var allvarligt, att det var 
fel, att det var brottsligt enligt svensk lag och att det handlade om mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer. Våld som en del kvinnor uppfattat som baga-
tellartat – att bli knuffad, hotad eller hindrad från att lämna lägenheten – fick 
med hjälp av polisen en innebörd av att vara brottsliga gärningar. Det hand-
lade även om att poliserna visade att de trodde på kvinnorna och tydliggjorde 
att ansvaret för våldet låg på männen och inte kvinnorna. Det framstår även 
som betydelsefullt att ha fått berätta om våldet och att ha fått lyssna till den 
egna berättelsen i samband med att anmälan eller förhörsprotokoll lästes upp.    

En del intervjudeltagare förmedlar att poliserna, i deras kommentarer på 
berättelserna om våld, markerade en annan normalitet än den de själva var 
van vid, efter att ha levt i männens våld. Det kunde handla om att poliserna 
markerade att sex mot ens vilja inte är sex, utan våldtäkt. Kvinnorna beskriver 
hur de här markeringarna bidrog till att de började betrakta männens våld 
med nya ögon: som våld och inte längre som någonting ”normalt”. Ett citat 
från Lovisas berättelser illustrerar den betydelse en sådan bekräftande kom-
mentar kan ha för möjligheten att förstå våldet. Händelsen hon berättar om 
inträffade efter att hennes make blivit arg på henne för att hon köpt ett par 
skor. En av poliserna som kom till platsen uppmanade då Lovisa att köpa ett 
par skor till.  

…så tog han och la handen på mig ”Vet du vad, då tycker jag att du ska 

köpa ett par skor till”. Den här meningen var så omskakande för mig, för då 

fattade jag hur sjukt det var det jag levde i, på något sätt. Förstår du vad jag 

menar? Han fick mig att förstå. Det är inte du som har gjort något fel, det är 

inte du som gör något fel här, vi ser att det inte är du som gör något fel. Det 

är inte fel att köpa ett par skor och du ska inte behöva försvara. Jag har 

kommit tillbaka till den här minnesbilden så många gånger. Han fattade nog 

inte vad han gjorde, men den empatiska lilla detaljen ”Då tycker jag att du 

ska köpa ett par skor till”, fick mig på något sätt att vakna upp och förstå 

att det här jag är med om är inte normalt. Det är något som är jätteonor-

malt i det. (Lovisa) 

277



 
 

278 
 
 

Det framstår som att polisens kommentar bidrog till vad Lundgren m.fl. 
(2001) benämner en avnormalisering av våldet. Lovisa förstod att mannens 
beteende inte var att betrakta som normalt. Av Magdalenas berättelse framgår 
det kanske än tydligare hur polisens respons blev en vändpunkt för hur hon 
betraktade mannens våld mot henne. Hon berättar att polisen som förhörde 
henne återkommande markerade att våldet inte var accepterat, vilket hjälpte 
henne att förstå vad som var rätt och fel. Magdalena talar om att det finns 
”ett före och efter” (polisförhöret) när det gäller hur hon såg på mannens 
våld. Polisförhöret medförde att hon tog flera steg när det gäller hennes för-
ståelse av vad som var rätt och fel.  

Om man bara var på nedersta, så kanske man tog tio steg bara efter de fyra 

timmarna. (Magdalena) 

Det Lovisa och Magdalena talar om som ett uppvaknande respektive ett före 
och efter polisförhöret, när det gäller hur de såg på männens våld mot dem, 
tolkas här som det mentala paradigmskifte som Enander och Holmberg (2005; 
2008) menar ingår i förståelseprocessen. Detta innebär att kvinnan går från att 
betrakta mannens våld som någonting mer eller mindre normalt inom parre-
lationer till att betrakta det som mäns våld i nära relationer (Holmberg & 
Enander 2005). 

I empirin förekommer även inledande kontakter i vilka polisen förmedlat 
till kvinnorna att männens våld inte var att betrakta som en polisiär angelä-
genhet, utan som ”normala” problem relaterade till separationer. Denna före-
teelse har behandlats utförligt i kapitel 10. Ett sådant exempel är att en polis 
uppmanade Lovisa att ta tillbaka en polisanmälan gällande misshandel med 
motiveringen att hon och exmaken var vuxna människor.  

En nedlagd förundersökning 
Ett mönster i empirin är att en nedlagd förundersökning uppfattades som att 
det straffrättsliga systemet, och i vissa fall samhället, inte betraktade männens 
våld som allvarligt eller brottsligt, utan som tillåtet. En del av dem berättar att 
de tolkar den nedlagda förundersökningen som att rättssystemet stod på man-
nens sida eller som att de som kvinnor förväntas ”tåla” viss typ av våld.   

Att kvinnorna tolkade en nedlagd förundersökning som att våldet var tillå-
tet, kan tyda på att de inte nåtts av information om vad en nedlagd förunder-
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sökning innebär. En nedlagd förundersökning betyder nödvändigtvis inte att 
gärningen som polisanmäldes inte var brottslig. Det kan även handla om att 
brottet som anmäldes inte går att styrka med bevisning.  

Kvinnorna var dock av uppfattningen att brotten de anmält till polisen 
kunde styrkas med bevisning. De berättar om vittnen till våld, skador som fo-
tograferats och dokumenterats av sjukvården, förstörda fotografier samt hot-
fulla brev och meddelanden som spelats in. En del av dem berättar att de i ef-
terhand talat med poliser och jurister, som utifrån nedläggningsbesluten menat 
att kvinnornas ärenden inte kan ha hanterats på ett korrekt sätt. Vissa kvinnor 
berättar att den nedlagda förundersökningen påverkat deras förtroende för 
rättssystemet och för samhället i stort. Att samhället inte fungerar som det 
borde när det gäller hanteringen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 
De talar om att de känner sig kränkta, besvikna och bittra, samt att de skulle 
tveka innan de anmälde denna typ av brott till polisen igen. Det framstår som 
att de upplevde att rättssystemet svek dem, när de behövde det som bäst. Ett 
svek som förefaller ha blivit någonting ytterligare för kvinnorna att bearbeta, 
utöver våldet. Lovisa förmedlar att den rättsliga hanteringen av hennes ären-
den förlängde hennes bearbetningsprocess. Hon hade inte bara att bearbeta 
våldet, utan också att det straffrättsliga systemet till synes inte tog exmakens 
våld mot henne och dottern på allvar.  

… det gjorde att min smärta blev så långvarig och så mycket värre. Min be-

arbetningsprocess har tagit jättelång tid. Det gjorde oerhört ont att bli så… 

att jag upplevde att man bagatelliserade, osynliggjorde allt det som drab-

bade familjen. (Lovisa) 

Andra kvinnor beskriver hur den nedlagda förundersökningen väckte tvivel 
hos dem om männens våld var allvarligt och otillåtet, eller om de gjort fel som 
anmält någonting som rättssystemet tillsynes betraktade som tillåtet. En ned-
lagd förundersökning kunde i vissa fall åter väcka en ambivalens hos kvin-
norna om vad som var rätt och fel, och vad som var normalt och onormalt. En 
ambivalens de upplevt när de levde med männen och som de lämnat bakom 
sig när de började betrakta männens våld som mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer och brott. Ett citat från Magdalenas berättelser visar hur den ned-
lagda förundersökningen väckte tvivel hos henne om mannens misshandel och 
våldtäkt av henne var fel eller inte. 
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Det blir lite knäppt där för man tänker ju själv att det kanske var för lite 

underlag. Och så blir man lite ambivalent i det. Ibland tänker man att det 

kanske var för lite då, men nej, det var ju faktiskt sjukt. Just det här att be-

hovet av vad som är rätt och fel är så viktigt både i den perioden, men också 

för ens fortsatta liv. För det är ofta det man jobbar med som kvinna, att vad 

är normalt och vad är inte normalt? Här kan man behöva den hjälpen. 

(Magdalena) 

Även männen tycks ha förhållit sig till en nedlagd förundersökning när det 
gäller hur deras våld ska betraktas. En del kvinnor berättar att männen an-
vände den nedlagda förundersökningen som en legitimering av våldet inför 
kvinnorna och inför omgivningen: den visade att mannen inte gjort någonting 
fel eller brottsligt, utan var det någon som gjort fel så var det kvinnan som 
vänt sig till polisen. Den nedlagda förundersökningen kunde användas som en 
bekräftelse av mannens världsbild, inom vilken hans våld inte var att betrakta 
som våld. Daniela är en av dem som berättat att hennes exsambo använde den 
nedlagda förundersökningen som stöd för sin version av det som inträffat. En-
ligt Daniela visade den honom att Daniela hittat på allting.   

Jag känner mig lite bitter faktiskt över det, att det inte blev någonting. De 

gav honom rätt, på något sätt. Han kommer alltid leva med det. (Daniela) 

De nedlagda förundersökningarna, i de fall det fanns sådant som kunde styrka 
brotten, förefaller ha motverkat en förståelse av männens våld som mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer. Den uppfattades som en bekräftelse av den 
tolkning av våldet som männen förmedlade, och som kvinnorna börjat lämna 
bakom sig.   

En fällande dom  
En fällande dom uppfattades som en betydelsefull bekräftelse av att våldet var 
fel, otillåtet och brottsligt. Domen utgjorde också en bekräftelse av att det 
kvinnorna upplevt verkligen hade hänt. Det var inte någonting som de hade 
hittat på. Domen hade också en betydelse när det gäller ansvaret för våldet. 
Den visade att det var männen som bar ansvaret, inte kvinnorna. Den fällande 
domen förefaller ha varit särskilt betydelsefull för Rebecka. Hon berättar att 
hon började förstå att mannen utsatt henne för våld i nära relationer när vä-
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ninnan tog upp en polisanmälan. Samtidigt förmedlar hon att hon kände tvivel 
ända fram till dess att domslutet kom. Tvivlet handlade om huruvida den bild 
mannen förmedlade av verkligheten, i vilken hon tillskrevs ansvaret för våldet, 
var rätt eller fel. När domslutet kom fick Rebecka ”svart på vitt” att det man-
nen gjort var fel. Hon förmedlar att domslutet blev uppbrottet från mannens 
verklighetsbeskrivning.  

För att det var ju själva uppbrottet från den verkligheten, eller vad man ska 

säga. Som sagt var så, domen gjorde på något sätt allt. (Rebecka) 

Domslutet bekräftade att det mannen utsatt henne för var mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer, och att det inte var en erfarenhet att skämmas över. 
Den fällande domen blev i en mening också startpunkten på hennes fortsatta 
liv.   

Samtidigt som en fällande dom kan utgöra en yttre bekräftelse av att man-
nen gjort fel, så kan den också vara förvirrande och bli en besvikelse. Frida 
förmedlar att samtidigt som domen blev en bekräftelse av att mannens våld 
var brottsligt, så var det förvirrande att svartsjuka ansågs förmildra allvarlig-
hetsgraden av hans brott.  

Besvikelsen över domsluten framstår som kopplad till påföljden och skade-
ståndets storlek. Sofia förmedlar att samtidigt som domen markerade att 
mannens våld var fel, så signalerade påföljden (6 månaders fängelse) och ska-
deståndet (25 000 kr) att hans våld inte var allvarligt.  

En månad först, och sedan tre månader. Nej [skrattar], och sedan betala 

25 000 kr till oss, och så får jag inte ens pengarna. Nej, detta är inte allvar-

ligt. Man är värd ingenting, så känner jag. Man är inte värd någonting, inte 

jag och inte mina barn. (Sofia) 

Av citatet framgår att fängelsestraffets längd och skadeståndets omfattning 
uppfattades som ett mått på värdet av hennes och barnens lidande. Att en fäl-
lande dom kan upplevas som en besvikelse har även beskrivits i andra studier 
(Grøvdal 2011; Hester et al. 2003).  

Giltiggörande och ogiltiggörande gensvar 
Ovan har jag beskrivit hur det straffrättsliga systemet, genom sitt gensvar, på 
olika sätt bekräftat kvinnornas erfarenheter som mäns våld mot kvinnor i nära 
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relationer. Genom de inledande kontakterna med polisen och de fällande 
domsluten fick kvinnorna en bekräftelse om att männens våld mot dem var 
fel, allvarligt och brottsligt samt att ansvaret för våldet var mannens, inte de-
ras eget. Den här typen av gensvar tolkas här, utifrån Mellbergs (2002) be-
greppspar giltiggörande/ogiltiggörande, som ett giltiggörande gensvar för 
kvinnornas förståelseprocess (jfr Holmberg & Enander 2005). Detta i den be-
märkelsen att det gav stöd åt en förståelse av våldet som mäns våld mot kvin-
nor i nära relationer, samt tog avstånd från en tolkning av våldet som någon-
ting mer eller mindre normalt inom heterosexuell tvåsamhet. När så skedde 
fick kvinnorna, med Mellbergs (2002) ord, en bekräftelse på att det som hänt 
verkligen hade hänt av rättssystemet. För en del kvinnor framstår det giltiggö-
rande gensvaret som särskilt betydelsefullt för deras förståelseprocess. Det de 
beskriver som ett ”uppvaknande”, ett ”före och efter” samt ett ”uppbrott” 
från mannens verklighet, tyder på att gensvaret bidrog till att de gick från att 
betrakta männens våld mot dem som någonting mer eller mindre normalt, till 
att betrakta det som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Denna företeelse 
kan tolkas som att kvinnorna genomgick det mentala paradigmskifte som, en-
ligt Enander och Holmberg (2005; 2008), sker under förståelseprocessen. En 
fällande dom, som bekräftade våldet som brottsligt och som placerade ansva-
ret för våldet hos mannen, förefaller även ha bidragit till att minska känslan 
av skam. Detta tyder på att en fällande dom även kan vara betydelsefull för 
den emotionella uppbrottsprocessen. Enligt Enander (2011a) bryts det emot-
ionella bandet skam när kvinnan ser sig som utsatt för mäns våld mot kvinnor 
i nära relationer.    

Ovan har jag även beskrivit hur det straffrättsliga systemets gensvar uppfat-
tades som en signal om att männens våld mot kvinnorna inte var att betrakta 
som allvarligt eller otillåtet. Det inkluderar rättsliga representanter som för-
medlade att männens våld inte var allvarligt eller brottsligt utan ”vanliga” se-
parationsproblem. Den här typen av bagatelliserande av våldet har även be-
skrivits av Grøvdal (2011). Det inkluderar även en tystnad under brottsutred-
ningen som uppfattades som en signal om att våldet inte var allvarligt och att 
kvinnorna inte borde ha anmält våldet till polisen. Det inkluderar också att en 
nedlagd förundersökning uppfattades som att våldet var tillåtet. Den här typen 
av gensvar tolkas här, utifrån Mellbergs (2002) begreppspar giltiggö-
rande/ogiltiggörande, som ett ogiltiggörande gensvar för kvinnornas förståel-
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seprocess (jfr Holmberg & Enander 2005). Detta i den bemärkelsen att det 
gav stöd åt en förståelse av våldet som någonting annat än mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer, som någonting mer eller mindre normalt inom 
heterosexuell tvåsamhet som kvinnor förväntas utstå. Gensvaret ger därmed 
stöd åt den tolkning av våldet som de våldsutövande männen förmedlat. En 
del kvinnor uppfattade denna typ av gensvar som att det straffrättsliga syste-
met stod på männens sida. Det framstår som att ett ogiltiggörande gensvar 
från rättssystemet bidrog till att försvåra vissa kvinnors möjligheter att förstå 
våldet. Detta genom att det åter väckte tvivel hos dem om männens våld var 
att betrakta som allvarligt eller inte. För andra kvinnor, som själva börjat de-
finiera våldet som mäns våld mot kvinnor i nära relationer, förefaller ett ogil-
tiggörande gensvar från det straffrättsliga systemet ha varit svårt att acceptera. 
När våldet blev verkligt för dem, tvingades de förhålla sig till att denna verk-
lighet hanterades som overklig av rättssystemet (jfr Mellberg 2002).  

Det framstår således som att polisanmälan och rättsprocessen både under-
lättade och försvårade kvinnornas möjligheter att förstå sina våldserfarenheter 
som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. För en och samma kvinna kunde 
det straffrättsliga systemets gensvar på våldet under rättsprocessen verka i 
olika riktningar för deras förståelseprocess. Det vill säga både verka giltiggö-
rande och ogiltiggörande. En del kvinnor förmedlar att de uppfattade motsä-
gelsefulla budskap om våldets allvarlighetsgrad under olika delar av rättspro-
cessen. Så var det för Magdalena, som förhördes av en polis vars markeringar 
mot våldet bidrog till hennes förståelse av våldet som mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer. När förundersökningen lades ned i ett senare skede, tvivlade 
hon över om denna förståelse var riktig.  

12.3 Att våldet upphör 
Som tidigare beskrivits anmälde kvinnorna våldet till polisen för att de ville ha 
det straffrättsliga systemets hjälp så att männen skulle upphöra med våldet 
mot dem. I det här avsnittet analyserar jag den betydelse som polisanmälan 
och rättsprocessen fick för deras möjligheter att uppnå detta. 

I empirin förekommer ett polisiärt ingripande under en pågående miss-
handel. Situationen som Louise beskriver är mardrömslik. Hon berättar hur 
hon försökte undkomma sambon genom att fly till en granne mitt i natten. 
Mannen fick henne att lämna grannen genom att hålla ett hagelgevär mot 
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hennes barns nacke och hota att avlossa det, om inte Louise följde med honom 
hem. Därefter tvingade han tillbaka Louise och barnet in i deras hus under ge-
värshot och misshandel. Efter det försökte han sätta eld på huset med hjälp av 
fotogen. Polisen som kom till platsen avbröt mannens mordförsök. Så som 
Louise uppfattade situationen så räddade polisens ingripande hennes liv.  

Hade de inte kommit där hade vi inte levt idag. Så det var tur. (Louise) 

Polisen frihetsberövade mannen. Därefter fick Louise hjälp av polisen och so-
cialtjänsten med att sätta sig i säkerhet från mannen. I denna situation framgår 
det tydligt att det polisiära ingripandet hindrade mannen från att utöva våld.  

För de andra intervjudeltagarna framgår det inte lika tydligt vilken bety-
delse det straffrättsliga systemet hade för att männen skulle upphöra med vål-
det. Ett mönster i dessa kvinnors berättelser är att männen förefaller ha förhål-
lit sig till deras polisanmälan och det straffrättsliga systemets gensvar på 
denna, när det gäller den fortsatta våldsutövningen. Hur männen förhöll sig 
till detta, såsom det framstår utifrån kvinnornas berättelser, analyseras nedan.  

Vissa män upphörde eller trappade ned våldet i betydande grad efter att det 
polisanmälts. Magdalena talar om polisanmälan som ”helt avgörande” för att 
mannen upphörde med våldet mot henne. Hon berättar att hennes polisanmä-
lan blev den första gränsmarkering som mannen respekterade. Med denna 
markering visade hon honom att hon inte accepterade hans våld.  

Jag kände ändå att jag fick ett maktmedel, litegrand, att använda emot ho-

nom. Jag tror ändå att han fattade det där, att okej, går jag över den gränsen 

igen så lär hon göra det här igen, och då kanske det är dumt. (Magdalena) 

Av Magdalenas berättelse framkommer att möjligheten att anmäla våldet till 
polisen, blev ett maktmedel som både hon och mannen förhöll sig till, och som 
hon kunde ta till om han åter utövade våld mot henne. Detta resultat stöds av 
en amerikansk studie som visat att hot om polisiära ingripanden kan av-
skräcka män från att utöva våld. En situation, i vilken detta maktmedel hade 
betydelse, utspelade sig i Magdalenas hem en tid efter polisanmälan. När 
mannen blev aggressiv och skrek åt Magdalena, gick hon till sin mobiltelefon 
och tog den i sin hand. Detta resulterade i att mannen lämnade hennes lägen-
het.  
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Andra män upphörde tillfälligt med våldet efter polisanmälan, för att sedan 
återuppta det igen när de nåddes av besked om att förundersökningen lagts 
ned. Detta tyder på att männen avvaktade och inväntade det straffrättsliga sy-
stemets respons när det gäller deras fortsatta våldsutövning. När rättssystemet 
till synes lät våldet passera utan någon påföljd återupptog männen, enligt 
kvinnornas beskrivning, våldet. Mia är en av dem som beskrev att hennes ex-
sambo upphörde med våldet under rättsprocessen. Hon berättar att han var 
mån om att visa för henne och för andra att han ångrade sig och hade föränd-
rats. Han var även angelägen om att berätta för Mia vilka negativa konse-
kvenser en fällande dom kunde få för hans, och i förlängningen hennes liv; att 
han skulle förlora arbetet och inte kunna betala av de gemensamma lånen på 
huset. När Mia avbröt sin medverkan och ärendet lades ned, så återupptog 
mannen våldet mot henne. Dock tog det sig andra uttryck än tidigare.  

Mia … han valde ett annat sätt att göra det på, genom att bara smyga 

omkring som han ville. Att han valde hur han skulle göra istället. 

Att han inte blev så utåtagerande som han var.  

Mari Just det, mm.  

Mia För det kunde ju ha accelererat. Han kunde ha fortsatt att banka 

på mig, istället. Nu valde han istället att göra saker som inte syn-

tes. Bara sitta med bilen på tomgång utanför lägenheten en kväll. 

(…) För jag var ju lika rädd för honom ändå.  

Exsambon upphörde med det fysiska våldet, men fortsatte kontrollera henne. 
Han satt i bilen utanför hennes hem om kvällarna, och om morgnarna kunde 
Mia se hans fotspår utanför hennes fönster. Han slutade också att betala av 
lånen på huset. Av Mias berättelser framgår att exsambons förändring av vål-
det inte minskade hennes rädsla för honom. Hon var rädd för honom fram till 
dess att han avled några år efter separationen.  

Så som framkommer av Mias citat ovan, förändrade en del män sin vålds-
utövning efter att deras våld anmälts till polisen. Kvinnorna förmedlar att 
dessa män ändrade strategi efter polisanmälan. De förefaller ha blivit försikti-
gare och ha ändrat karaktär på våldet så att det blev subtilare och svårare att 
bevisa. Deras våld efter polisanmälan kunde handla om förföljelse, verbala 
hot, nedsättande kommentarer eller att inte betala räkningar. Det kunde även 
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handla om att använda mindre grova nedsättande kommentarer än före polis-
anmälan eller om att uttala hot muntligen, och inte skriftligen. Lovisa talar om 
att mannen efter polisanmälan, i viss utsträckning började använda sig av mer 
raffinerade metoder när han utövade våld mot henne. Han kunde exempelvis 
nedvärdera och hota henne i samband med möten på socialtjänsten.   

Mari Vad menar du med mer raffinerade metoder? 

Lovisa Han kände att jag förlorade väldigt mycket på att jag var så labil. 

Han kände att det var min svaga punkt. Att jag var så förtvivlad 

att jag inte visste var jag skulle ta vägen, att jag inte visste vad jag 

skulle göra. Han utnyttjade det till att psyka mig. Någon gång sa 

han att ingen kan komma åt honom. Någon gång sa han att han 

skulle ta allting ifrån mig, att han skulle knäcka mig. Just det här 

att han utnyttjade att jag var i en sådan krisreaktion till psykisk 

misshandel de gånger vi träffades. Han kunde säga det i en paus 

under de här samtalen vi hade på familjerätten. Dök någon upp 

så log han och… Så han visade en sadistisk sida mot mig som han 

inte visade mot andra.  

Av Lovisas berättelse framgår att mannen samtidigt blev mer vågad i sin 
våldsutövning, i takt med att förundersökningarna om hans brott lades ned. 
Han utövade våld mot henne inför personal inom socialtjänsten. Vid ett till-
fälle slog han henne och vid ett annat försökte han förmå henne att återta sin 
polisanmälan, vilket utgör brottet övergrepp i rättssak. Att våldsutövande män 
kan förhålla sig till en polisanmälan och anpassa sin våldsutövning efter 
denna, har även lyfts fram i en brittisk studie. Hester och Westmarland (2005) 
beskriver hur en del män ändrade strategi när det gäller våldet efter att kvin-
nan sökt hjälp. Det vanligaste våldet var förföljelse och verbalt våld.  

Ytterligare andra män fortsatte med våldet efter polisanmälan på ett lik-
nande sätt som före densamma. Deras våld var inte subtilt. När kontaktförbud 
utfärdades överträdde de det gång på gång. Frida berättar hur exsambons våld 
trappades upp efter hennes polisanmälan. Vid ett tillfälle försökte han strypa 
henne och dunkade hennes huvud hårt i golvet. Vid ett annat försökte han 
tvinga henne av vägen när hon körde bil. Han förföljde henne och hotade att 
göra henne illa om hon berättade om hans våld till polisen. Vid ytterligare ett 
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tillfälle hotade han att anlita en person att mörda Fridas dotter, om hon inte 
slutade ”jävlas” med honom.   

Han var jättetrött på att jag höll på att jävlas med honom, så nu fick det 

vara slut med det. Så han gav mig ett brev – jag ska se vart det tog vägen nu 

– där han hotade min dotter, att han skulle sätta en gorilla på henne och lik-

videra. (Frida) 

De här männen upphörde inte med våldet mot kvinnorna förrän de häktades 
och dömdes. Detta betyder nödvändigtvis inte att de upphörde med våldet på 
lång sikt. Ronjas expartner upphörde med våldet mot henne under en period 
efter det att han häktats och dömts, för att sedan återuppta det igen i om-
gångar. När jag intervjuade henne hade han inte återupptagit våldet efter den 
tredje och sista gången han dömts för våld mot henne.   

Som framkommit ovan försökte en del män påverka kvinnorna att avbryta 
sin medverkan i rättsprocessen. Fridas och Lovisas expartnerns genom hot, 
och Mias genom att ge sken av att vara förändrad och att påtala de negativa 
konsekvenserna om han dömts. Daniela beskrev att hennes exsambo försökte 
avstyra framtida polisanmälningar genom att hänvisa till att hennes tidigare 
polisanmälningar lagts ned och att han hade ”alla på sin sida”. Daniela berät-
tar att hon vid ett tillfälle sa till mannen att hon skulle polisanmäla honom 
igen om han fortsatte utsätta henne för våld.  

Han skrattade bara. Han tog ju inte mig på allvar. Det var väl någonting 

med att, ”Ja, det såg vi ju hur det gick förra gången. Polisen, de skrattade ju 

åt dig. Gör det du, jag har pratat med en advokat så att jag kommer att få 

mer fördelar om du gör det. De kommer att skratta åt dig.” (Daniela) 

I empirin framstår polisanmälan som en både nödvändig och riskfylld taktik. 
Nödvändig, i det avseendet att kvinnorna inte såg sig ha andra alternativ. Ett 
polisingripande kunde, som för Louise, vara till hjälp för att få mannen att 
upphöra med våldet i en akut situation. En polisanmälan kunde även ha po-
tentialen att, som för Magdalena, utgöra en effektiv gränsmarkering till man-
nen, och ett maktmedel som kunde använda för att få våldet att upphöra. 
Samtidigt framstår den som riskfylld i det avseendet att männen förhöll sig till 
polisanmälan och det straffrättsliga systemets gensvar på denna, när det gäller 
deras fortsatta våld. Vissa män förefaller ha ”känt efter” var gränserna går för 
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straffrättsliga sanktioner och anpassat sig efter dem. I de fall männen fortsatte 
utöva våld efter polisanmälan, men ändrade karaktär på våldet så att det blev 
svårbevisat, tycks inte polisanmälan och det straffrättsliga systemets gensvar 
ha haft någon nämnvärd betydelse för kvinnornas möjligheter att få männens 
våld mot dem att upphöra. Inte någon av dessa män dömdes för våldet mot 
kvinnorna.  

I de fall männen häktades och/eller dömdes trappade de ned eller upphörde 
med våldet på kort eller lång sikt. I Sofias fall trappade exsambon ned sitt 
våld. Han har utövat våld mot henne vid ett par tillfällen sedan avtjänat fäng-
elsestraff. Vid tidpunkten för intervjun kunde hon fortfarande känna oro för 
att han skulle göra henne illa igen. Det straffrättsliga systemets respons i form 
av häktning och fällande dom förefaller således ha varit betydelsefull för kvin-
nornas möjligheter att få männens våld mot dem att trappas ned eller upp-
höra. I de fall förundersökningen lades ned uppfattades denna, av både man-
nen och kvinnan, som att mannen antingen hade rätt att utöva den typen av 
våld, det vill säga att våldet var tillåtet, eller att våldet visserligen var otillåtet, 
men att mannen var oåtkomlig. I dessa fall fortsatte mannen vanligtvis att ut-
öva våld mot kvinnan efter att förundersökningen lagts ned. När så skedde, 
kan det diskuteras vilken betydelse det straffrättsliga systemets gensvar hade 
för männens fortsatta våldsutövning mot kvinnorna. Enligt Harne och Rad-
ford (2008) kan ett nedlagt ärenden förstärka mäns uppfattning att de har rätt 
att utöva våld utan att straffas för det.  

Ett resultat är således att polisanmälan och det straffrättsliga systemets gen-
svar på våldet förefaller ha varit betydelsefullt för männens fortsatta våldsut-
övning, och således också för kvinnornas möjligheter att få männens våld mot 
dem att upphöra. Utfallet av rättsprocessen framstår som särskilt betydelse-
fullt, då det av vissa kvinnor och män tolkades som en markering om vilket 
våld som var tillåtet respektive otillåtet i samhället (jfr Dobash 2003).  

12.4 Avslutning 
I det här kapitlet har jag analyserat polisanmälans och rättsprocessens bety-
delse för de intervjuade kvinnornas möjligheter att ta sig ur männens våld. I 
kapitlet har jag särskilt lyft fram polisanmälans och rättsprocessens betydelse 
för olika aspekter av det jag benämner som frigörelsen från våld. Dessa är be-
tydelsen för möjligheten att avsluta parrelationen och att separera, att förstå 
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våldet som mäns våld mot kvinnor i nära relationer samt att männen upphör 
med våldet.  

Resultaten tyder på att en polisanmälan i sig själv hade betydelse för en del 
kvinnors möjligheter att ta sig ur männens våld. En polisanmälan kunde un-
derstödja en separation på så vis att det var svårt att berättiga en fortsatt par-
relation efter att våldet polisanmälts. En polisanmälan kunde även bidra till 
att mannen upphörde med våldet, genom att utgöra ett maktmedel som signa-
lerade att kvinnan var beredd att anmäla våldet till polisen igen. För de kvin-
nor där männen ändrade karaktär på våldet så att det blev subtilt och svårbe-
visat tycks inte en polisanmälan i sig ha varit till hjälp för att få våldet att 
upphöra.  

Resultaten visar att det straffrättsliga systemets gensvar var centralt för den 
betydelse som polisanmälan och rättsprocessen hade för frigörelsen från våld. 
Det vill säga den rättsliga hanteringen av männens våld, såväl under utred-
ningstiden som själva utfallet av rättsprocessen. Gensvaret kan beskrivas som 
antingen underlättande eller försvårande för frigörelsen från våld (jfr Ptacek 
1999).  

Rättsliga representanter som aktivt gav stöd åt en separation kunde under-
lätta ett avslut av parrelationen och en separation. Exempelvis genom att un-
derlätta för kvinnan att sätta sig i säkerhet och att upprätthålla en trygg livssi-
tuation.  

Empirin visar att rättssystemets giltiggörande eller ogiltiggörande gensvar 
på våldet underlättade respektive försvårade kvinnornas möjligheter att defini-
era våldet som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Det vill säga deras 
förståelseprocess (Enander och Holmberg 2005; 2008). Ett giltiggörande gen-
svar förmedlade att mannens våld var allvarligt, brottsligt, handlade om mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer samt att mannen bar ansvaret för det. Ex-
empelvis i form av giltiggörande bemötanden eller ett fällande domslut. Ett 
ogiltiggörande gensvar förmedlade att mannens våld inte var allvarligt eller 
brottsligt, utan tillåtet; att det handlade om någonting mer eller mindre ”nor-
malt” vid separationer samt att kvinnan och mannen gemensamt bar ansvaret 
för det. Exempelvis i form av ogiltiggörande bemötanden eller en nedlagd för-
undersökning.    

Själva utfallet av rättsprocessen framstår inte bara som betydelsefullt för 
möjligheten att definiera våldet, utan även för möjligheten att männen upphör 
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med våldet. Utfallet av rättsprocessen, i form av en fällande dom eller en ned-
lagd förundersökning, förefaller i stor utsträckning ha uppfattats som en sig-
nal om vad som var tillåtet respektive otillåtet i samhället (jfr Dobash 2003). 

Ett centralt resultat är att männen tycks ha förhållit sig till rättprocessens 
utfall när det gäller deras fortsatta våldsutövning. Vissa av dem försökte själva 
påverka utfallet genom att övertala, hota eller skrämma kvinnorna till att av-
bryta sin medverkan i rättsprocessen. Det kan nämnas att detta fortsatta 
våldsutövande utgör brottet övergrepp i rättssak, vilket ur ett straffrättsligt 
perspektiv är att betrakta som allvarligt då det utgör ett hot mot rättssäker-
heten i samhället.  

De män som dömdes trappade antingen ned eller upphörde med våldet. Det 
tyder på att en fällande dom kan ha varit av betydelse för männens fortsatta 
våldsutövning, och därmed också underlättat möjligheten att männen upphör 
med våldet mot kvinnorna. En fällande dom innebar att männens våld mot 
kvinnorna bedömdes vara brottsligt och att de tilldömdes en rättslig påföljd. 
Deras våld förde således med sig negativa konsekvenser för dem själva. Våldet 
kostade, till skillnad från tidigare när våldet gav dem vinster i form av makt 
och kontroll över kvinnornas liv. En nedlagd förundersökning uppfattades 
som att mannens våld var tillåtet, eller att våldet var otillåtet men mannen 
oåtkomlig. Oavsett vilket uppfattades detta som att mannen kunde fortsätta 
utöva våld mot kvinnan med liten risk för negativa konsekvenser i form av 
rättsliga sanktioner. Dessa resultat stöds av amerikanska studier som visar att 
män som kommer undan och inte ställs inför rätta för sitt våld, är mer be-
nägna att fortsätta utsätta kvinnan för våld, än män som ställs till svars för det 
(Dichter & Gelles 2012; Gondolf 2002; Moe 2007).  

För att summera: gensvar som signalerade att våldet var mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer, allvarligt, brottsligt och mannens ansvar samt som 
prioriterade kvinnornas och barnens säkerhet, förefaller ha underlättat kvin-
nornas möjligheter att frigöra sig från våld. Detta genom att underlätta en se-
paration, underlätta förståelsen och bidra till att männens våld upphörde. Un-
derlättande gensvar inkluderade utfärdade av kontaktförbud; frihetsberövande 
i form av anhållan, häktning och fängelsepåföljd; beslut om att väcka åtal; fäl-
lande domslut; giltiggörande och stödjande bemötanden samt förmedling av 
kontakt med andra stödjande verksamheter. Liknande resultat återfinns i Er-
ikssons (2003) studie om familjerättens hantering av mäns våld. Eriksson 
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(2003) lyfter fram straffrättsliga åtgärder så som kontaktförbud och fällande 
dom, samt bemötanden som bekräftar kvinnor som våldsutsatta, som omstän-
digheter som förkortar frigörelsen från våld.  

Gensvar som signalerade att våldet inte var allvarligt eller brottsligt, utan 
någonting mer eller mindre normalt inom heterosexuell tvåsamhet som både 
mannen och kvinnan bar ansvaret för, eller som inte tog hänsyn till kvinnor-
nas och barnens säkerhet, förefaller ha försvårat kvinnornas möjligheter att 
frigöra sig från våld. Detta genom att försvåra förståelsen av våldet och genom 
att männen fortsatt kunde utsätta kvinnorna för våld. Försvårande gensvar in-
kluderade ogiltiggörande bemötanden, nedläggningsbeslut; avslagsbeslut om 
kontaktförbud; brutna överenskommelser om skyddsåtgärder; krav om polis-
anmälan för utfärdande av kontaktförbud; återkallande av kontaktförbud; 
bemötanden som bagatelliserade kvinnornas rädsla eller negligerade kvin-
norna och barnens skyddsbehov. Dessa gensvar hade inte endast en försvå-
rande betydelse för kvinnornas frigörelse från våld. De förefaller även ha bi-
dragit till att förstärka en känsla av vanmakt inför möjligheten att förändra 
den egna situationen samt ha påverkat tilltron till samhället.  

I viss mening kan den här sortens försvårande straffrättsliga gensvar beskri-
vas som en fortsättning på den makt och kontroll männen hade över kvin-
norna. Grøvdal (2011) drar en liknande slutsats, och menar att den maktoba-
lansen kvinnan erfarit i förhållande till mannen i vissa fall förs vidare i förhål-
lande till det straffrättsliga systemet. I de fall det straffrättsliga systemet negli-
gerade de intervjuade kvinnornas rädsla, samt deras och barnens behov av 
skydd var de fortsatt åtkomliga för männens våld efter en polisanmälan. I de 
fall rättssystemet bagatelliserade, normaliserade, förnekade och ursäktade 
mäns våld i nära relationer upprepade det de våldsutövande männens förhåll-
ningssätt till våldet. I de fall rättssystemet visade förståelse för männen eller till 
synes tog part med männen uppfattades det som i maskopi med männen. Jag 
vet inte om jag skulle vilja gå så långt, men Hearn (1998) beskriver lite till-
spetsat denna typ av rättsliga gensvar som organisatoriskt våld, vilket skulle 
innebära att kvinnorna i dessa fall gick från en våldsutövare till en annan när 
de polisanmälde.  

Resultaten visar på vikten av att män som polisanmäls efter att ha utövat 
våld mot kvinnor i nära relationer, också lagförs för brotten. I de fall det inte 
är möjligt och förundersökningen läggs ned, visar resultaten på vikten av att 
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tydliggöra att ett nedläggningsbeslut inte betyder att kvinnan inte utsatts för 
våld, utan att rättssamhället har sina begränsningar när det gäller att lagföra 
brott. 

Avslutningsvis vill jag kommentera frågan om signifikanta andras betydelse 
för kvinnors möjligheter att frigöra sig från mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer. Detta i dialog med Holmberg och Enanders (2005) forskning om 
våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser. Holmbergs och Enanders (2005) re-
sultat visar att signifikanta andra, det vill säga kvinnans anhöriga, vänner eller 
viktiga professionella hjälpare, inte hade någon avgörande betydelse för upp-
brottsprocessen. Avhandlingens resultat pekar dock tvärtom mot att andra, i 
form av det straffrättsliga systemet, kan ha en betydelse för kvinnors möjlig-
heter att ta sig ur våld. I likhet med Holmberg och Enander (2005) har jag 
funnit att professionella andra kan ha betydelse för kvinnors förståelseprocess. 
Resultaten tyder på att professionella andra som stödjer en tolkning av våldet 
som mäns våld mot kvinnor i nära relationer kan underlätta förståelsen, och i 
vissa fall bidra till det mentala paradigmskifte Enander och Holmberg (2005; 
2008) menar är centralt i förståelseprocessen. Ett resultat som skiljer denna 
studie från Holmberg och Enanders (2005), är att andras interventioner (här i 
form av en polisanmälan) när kvinnans kärlek till mannen är stark, kan bidra 
till att kvinnan bryter upp från mannen och underlätta hennes förståelsepro-
cess. Holmberg och Enander (2005) menar att det krävs en mycket stark utlö-
sande faktor för att ett uppbrott ska vara möjligt när kvinnan fortfarande 
känner stark kärlek till mannen. Exempelvis i form av ett ”hot” om omhän-
dertagande av barnen för att skydda dem från deras våldsutövande pappa. En 
polisanmälan kan möjligtvis ses som en utlösande faktor, men inte av den typ 
eller grad som Holmberg och Enander beskriver.  
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13. SAMMANFATTNING  
OCH SLUTDISKUSSION 

I det här avslutande kapitlet vill jag lyfta fram och diskutera avhandlingens 
mest centrala resultat. Inledningsvis sammanfattas studiens resultat. Därefter 
diskuterar jag några av studiens resultat, delvis i relation till begreppet köns-
ojämlikhet, som jag också kopplar till Walbys (2009) begrepp könsregim. I 
denna diskussion för jag resonemang om vad resultaten betyder i förhållande 
till könsojämlikhet.  

13.1 Sammanfattning  

Syfte  
I avhandlingen har jag belyst olika aspekter av polisanmälan när kvinnor fri-
gör sig från mäns våld i nära relationer. Studiens syfte var att undersöka kvin-
nors syn på polisanmälan och deras interaktioner med det straffrättsliga sy-
stemet när de tar sig ur mäns våld i nära relationer. Följande frågeställningar 
har undersökts: 
• Hur ser kvinnor på polisanmälan och det straffrättsliga systemets funkt-

ion när de utsätts för och tar sig ur mäns våld i nära relationer?  
• Hur agerar kvinnor i relation till det straffrättsliga systemet när de tar sig 

ur våld?     
• Vilken betydelse har polisanmälan och rättsprocessen för kvinnors möj-

ligheter att ta sig ur våld?  
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Teori  
I analysen har jag använt mig av olika teoretiska perspektiv och begrepp som 
redskap för att kunna förstå de fenomen som undersöktes i avhandlingen. 
West och Zimmermans (1987) begrepp att göra kön (doing gender) och Wal-
bys (2009) begrepp könsregim (gender regimes) har bidragit med en förståelse 
för hur kön konstrueras och könsojämlikhet reproduceras. Den feministiska 
våldsforskningens förståelse av mäns våld mot kvinnor i nära relationer har 
synliggjort det våld männen utsatte kvinnorna för och dess koppling till en 
övergripande könsojämlikhet i samhället (Kelly 1988; Lundgren 2004; Stark 
2007). Konstruktivistiska teorier och begrepp har bidragit med en förståelse 
för hur männens våld mot kvinnorna uppfattades. Ackers (2006) teori om 
ojämlikhetsregimer har utgjort redskap för att kunna förstå hur det straffrätts-
liga systemets gensvar på våldet reproducerar könsojämlikhet. Hirschmans 
(1970) teori om sorti, protest och lojalitet, samt Agevalls och Olofssons 
(2008) vidareutveckling av den, har bidragit med analytiska redskap för att 
förstå kvinnornas val av taktik i förhållande till rättssystemets hantering av 
våldet. Och slutligen har Enander och Holmbergs (2005; 2008) teori om kvin-
nors uppbrottsprocesser och Erikssons (2003) begreppspar i och ur våld varit 
centrala i tolkningen av frigörelsen från våld. I avhandlingen har jag utgått 
från att en kvinna tagit sig ur våld när hon avslutat parrelationen och separe-
rat, när hon frigjort sig emotionellt från mannen, när hon definierar våldet 
som mäns våld mot kvinnor i nära relationer samt när mannen upphört med 
våldet och inte längre kontrollerar hennes liv. 

Metod  
Under 2010 och 2011 genomfördes kvalitativa intervjuer med tjugo kvinnor 
som utsatts för våld av en man de tidigare haft en parrelation med. Deltagarna 
till studien rekryterades företrädesvis genom anslag på anslagstavlor på all-
männa platser och i olika verksamheter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård 
och fritid. Den analysmetod som använts är tematisk analys (Braun & Clarke 
2006). Analysen har varit abduktiv, det vill säga förståelsen har vuxit fram 
genom ett växelspel mellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg 2008). 
Empirin består av tjugo kvinnors berättelser om sådant de upplevt. Kvinnorna 
var mellan 28-62 år när jag intervjuade dem. De flesta av dem hade barn med 

294



 
 

295 
 
 

den man som utsatte dem för våld. För tolv av kvinnorna polisanmäldes vål-
det, och fyra av männen dömdes.  

Huvudsakliga resultat 

Beslutet om polisanmälan  
I avhandlingens inledande resultatkapitel belyste jag det komplexa fenomen 
som beslutet om polisanmälan utgör. Resultaten visade att kvinnornas frigö-
relse från våld var central när det gäller att förstå deras beslut om polisanmä-
lan. Att ta sig ur männens våld var kvinnornas huvudsakliga projekt. Under 
denna frigörelse navigerade de mellan olika alternativ och involverade olika 
aktörer för att nå målet om att leva ett fritt liv bortom männens kontroll.  

En egen polisanmälan gjordes inte som ett första steg i frigörelsen från våld. 
Utan en polisanmälan förefaller ha blivit alltmer tänkbart i takt med att kvin-
norna frigjorde sig från männens våld – såväl emotionellt, som kognitivt och 
genom separation – samtidigt som männen försökte upprätthålla kontrollen 
över dem genom fortsatt våld.  

Polisanmälan var en möjlighet som samtliga intervjudeltagare förhöll sig till 
när de tog sig ur våld. Beslutet om polisanmälan föregicks av en sammanväg-
ning, vid vilken kvinnorna frågade sig om en anmälan kunde vara till hjälp för 
dem i deras frigörelse från våld och om det var värt de konsekvenser en polis-
anmälan i övrigt kunde föra med sig. De kvinnor som anmälde våldet fram-
ställde polisanmälan som en nödvändighet. Det vill säga, som en sista utväg 
när andra alternativ uttömts för att mannen skulle upphöra med våldet.  

Resultaten visade att beslutet om polisanmälan var ett komplext och mång-
facetterat, samt emotionellt, kognitivt och materiellt informerat taktiskt val att 
använda sig av det straffrättsliga systemet i frigörelsen från våld.  

Efter att ha beskrivit en beslutandeprocess om polisanmälan fördjupade jag 
mig i två av de företeelser som framstod som betydelsefulla för kvinnornas be-
slut: hur kvinnorna såg på männens våld mot dem och vad de tänkte att en 
polisanmälan kunde betyda för deras situation.  

Ett mönster i empirin var att kvinnorna vid vissa tidpunkter såg männens 
våld mot dem som någonting mer eller mindre normalt, exempelvis sex, svart-
sjuka, gräl och separationsproblem, och inte som mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer. För att förstå detta fenomen analyserade jag olika antaganden 
i kvinnornas berättelser som var av betydelse för hur våldet uppfattades. Re-
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sultaten av denna analys visade att diskurser om heterosexuell tvåsamhet, 
heterosexuell samvaro, våldtäkt och mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
möjliggjorde ett utrymme för förhandling om hur männens våld mot kvin-
norna skulle förstås. Mellan antaganden om sex och våldtäkt, respektive två-
samhet och partnervåld uppstod ett utrymme som möjliggjorde tolkningar av 
våldet i termer av likheter med det som betraktades som normalt och accepte-
rat, det vill säga sex och tvåsamhet, och i termer av skillnader till det som be-
traktades som extremt och oacceptabelt, det vill säga våldtäkt och partner-
våld. Att det var möjligt att se likheter mellan relationerna där männen utö-
vade våld mot kvinnorna och relationer där män inte gör det, tolkade jag dels 
som en konsekvens av den könsojämlikhet som ryms inom den ”normala” 
heterosexuella tvåsamheten och sexuella samvaron, och dels som en konse-
kvens av att våldtäkt och partnervåld kan konstrueras som någonting extremt 
och artskilt från det ”normala”.   

Kvinnorna tillskrev polisanmälan, rättsprocessen och dess konsekvenser åtta 
olika betydelser. Dessa betydelser förefaller ha informerat dem i deras beslut 
om polisanmälan, beträffande om en polisanmälan kunde bidra till att de tog 
sig ur våld och vad en anmälan kunde leda till i övrigt. Tre av de åtta betydel-
serna framställde polisanmälan som till hjälp för frigörelsen från våld: Den 
första framställde polisanmälan som en möjlighet till skydd från mannens 
våld. Den andra framställde polisanmälan som en möjlighet till en kraftfull 
gränsmarkering mot mannen. Den tredje framställde polisanmälan som en 
möjlighet till rättslig upprättelse. Fyra av de åtta betydelserna framställde poli-
sanmälan och rättsprocessen som en negativ upplevelse: Den första framställde 
polisanmälan som en risk för ytterligare våld som det straffrättsliga systemet 
inte kunde skydda kvinnan från. Den andra framställde polisanmälan som 
meningslös då beviskraven antogs vara höga och då rättssystemet inte antogs 
prioritera mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Den tredje framställde po-
lisanmälan som en ytterligare kränkning då kvinnor som polisanmäler mäns 
våld antogs ifrågasättas och tillskrivas ansvar av det straffrättsliga systemet. 
Den fjärde framställde polisanmälan som ett offentliggörande av en våldsut-
satthet som antogs föra med sig betydelser av att avvika från normen för en 
jämställd femininitet. Den sista av de åtta betydelserna framställde polisanmä-
lan som till hjälp för andra kvinnor.  
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Det straffrättsliga systemets gensvar  
De kvinnor som anmälde våldet till polisen ville ha det straffrättsliga systemets 
hjälp för att ta sig ur våld. Denna hjälp var dock inte enkelt tillgänglig för 
dem. I deras berättelser om mötet med rättssystemet och rättssystemets gen-
svar på våldet identifierade jag olika friktionspunkter, som tycks ha försvårat 
deras möjligheter att få tillgång till rättssystemets hjälp för att ta sig ur våld.  

En första friktionspunkt omfattade att det straffrättsliga systemet inte upp-
fattade eller hanterade männens våld som mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner och som brottsliga gärningar som faller under allmänt åtal. I vissa fall 
frångick de rättsliga representanterna det allmänna åtalet eller förmedlade 
tolkningar av våldet som problem relaterade till separationen. Detta fick till 
konsekvens att männens våld ursäktades eller hanterades som legitimt.   

En andra friktionspunkt omfattade att det straffrättsliga systemets brottsru-
bricering av männens våld i låg utsträckning överensstämde med kvinnornas 
uppfattning om vad de utsatts för. Våldet rubricerades i stor utsträckning som 
separata brott med låg straffskala, och brottsrubriceringen grov kvinno-
fridskränkning användes sparsamt. Vidare var det framförallt männens fysiska 
våld som rubricerades som brott. Detta förfaringssätt fick till konsekvens att 
våldet fragmenterades och tillskrevs en mindre allvarlig innebörd än vad det 
hade för kvinnorna själva. När våldet fragmenterades osynliggjordes samtidigt 
dess systematik, långvarighet, allvarlighetshetsgrad och nedbrytande konse-
kvenser (jfr Stark 2006). En sådan fragmentering får till konsekvens att våldet 
inte framstår som lika allvarligt och att påföljderna ofta blir låga (Diesen & 
Diesen 2013; Stark 2006).  

En tredje friktionspunkt är relaterad till tre olika aspekter av tid. Timing 
omfattade att kvinnorna behövde polisanmäla våldet vid en tidpunkt då det 
fanns stödbevisning som kunde styrka brotten och de uppfattades som trovär-
diga. Tempo omfattade att det straffrättsliga systemets arbetstakt upplevdes 
som för långsam. Långa utredningstider uppfattades som en signal om att 
rättssystemet inte såg våldet som allvarligt och i vissa fall som legitimt. Detta 
fick till konsekvens att en del kvinnor ifrågasatte såväl polisanmälan som se-
parationen. Kronologi omfattade svårigheter med att förmedla en berättelse 
som det straffrättsliga systemet bedömde som trovärdig. Det vill säga en berät-
telse som var kronologisk, sammanhängande, detaljerad och kunde upprepas. 
Trovärdighetsbedömningen påverkade den rättsliga hanteringen.  
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En fjärde friktionspunkt omfattade att det straffrättsliga systemet upplevdes 
som svårtillgängligt. Otillräcklig information gjorde det svårt för kvinnorna 
att ombesörja och tillvarata sina intressen under rättsprocessen.   

En femte och sista friktionspunkt omfattade att det straffrättsliga systemet 
inte tillhandahöll kvinnorna med tillräckligt skydd för att de skulle känna sig 
trygga eller vara fredade från våld under rättsprocessen. Detta kan få till kon-
sekvens att våldsutsatta kvinnor kommer till ytterligare skada efter en polis-
anmälan eller att de inte vågar medverka i rättsprocessen. 

Friktionen i mötet uppstod som en konsekvens av olika processer, prakti-
ker, handlingar och betydelser inom det straffrättsliga systemet som organisat-
ion. Dessa processer, praktiker, handlingar och betydelser tycks ha reproduce-
rat könsojämlikhet: dels genom att försvåra kvinnornas möjligheter att få 
hjälp, och dels genom att reproducera antaganden om våldet som bestående av 
företrädesvis fysiskt våld och som utövas av avvikande män (eller) mot avvi-
kande kvinnor.   

Taktik i mötet med rättssystemet  
I avhandlingens resultatdel analyserade jag även kvinnornas taktiska val i re-
lation till det straffrättsliga systemets gensvar på männens våld mot dem. De-
ras val av taktik handlade i viss utsträckning om att hantera en i olika avseen-
den bristfällig straffrättslig praktik, som försvårade deras möjligheter att er-
hålla rättssystemets skydd, stöd och hjälp under frigörelsen från våld. Fyra 
taktiker identifierades i empirin: tyst acceptans, mobilisering, protest och sorti 
(jfr Hirschman 1970). Valet av taktik förefaller ha varit relaterad till kvinnor-
nas grad av beroende av rättssystemets skydd och hjälp mot männens våld (jfr 
Agevall & Olofsson 2008). Vid hög grad av beroende av rättssystemet använ-
des företrädesvis taktikerna tyst acceptans och mobilisering under pågående 
rättsprocess. Protest användes främst av de kvinnor som efter nedläggningsbe-
slut fortfarande i hög grad var beroende av straffrättsligt skydd för sina barn. 
När barnens trygghet stod på spel kunde de inte tyst acceptera ett nedlägg-
ningsbeslut. Sorti användes framförallt vid låg grad av beroende av straffrätts-
ligt skydd och hjälp. Sorti – i form av att avstå polisanmälan, att avbryta med-
verkan eller att avstå ytterligare polisanmälan – användes antingen av kvinnor 
som inte var beroende av straffrättsligt skydd och hjälp eller av kvinnor som 
inte trodde att det straffrättsliga systemet skulle tillhandahålla dem det.         
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Betydelse för frigörelsen från våld  
Avhandlingens resultat var inte entydigt när det gäller polisanmälans och 
rättsprocessens betydelse för kvinnornas frigörelse från våld. Ett viktigt resul-
tat är att andras polisanmälan kan bidra till att kvinnan kommer ur våld, vid 
en tidpunkt vid vilken det kan vara svårt för henne att ta sig ur våld på egen 
hand. Av empirin framgick vidare att en polisanmälan i sig kunde underlätta 
en separation på så sätt att det upplevdes som svårt att motivera en fortsatt 
relation inför omgivningen efter att mannen polisanmälts.  

Det straffrättsliga systemets gensvar på våldet tycks ha varit centralt för den 
betydelse som polisanmälan och rättsprocessen fick för kvinnornas frigörelse 
från våld. Gensvaret kan beskrivas som antingen underlättande eller försvå-
rande för frigörelsen från våld (jfr Ptacek 1999).  

När det gäller kvinnornas möjligheter att separera tycks poliser som aktivt 
gav stöd åt, och skapade förutsättningar för, en separation ha kunnat under-
lätta ett avslut av parrelationen och en separation. Detta exempelvis genom att 
frihetsberöva mannen eller genom att förmedla kontakt med organisationer 
som erbjuder stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld. 

Resultaten visade att rättssystemets giltiggörande eller ogiltiggörande gen-
svar på männens våld underlättade, respektive försvårade, kvinnornas möjlig-
heter att förstå våldet som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Det vill 
säga, deras förståelseprocess (jfr Holmberg & Enander 2005). Giltiggörande 
gensvar förmedlade att våldet var brottsligt, handlade om mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer samt var männens ansvar (jfr Mellberg 2002). Exem-
pelvis i form av giltiggörande bemötande, beslut om att väcka åtal och fäl-
lande domslut. Ogiltiggörande bemötanden förmedlade att mannens våld inte 
var allvarligt eller brottsligt, utan handlade om någonting mer eller mindre 
normalt vid separationer som både kvinnan och mannen gemensamt bar an-
svar för. Exempelvis i form av ogiltiggörande bemötande eller beslut om att 
lägga ned förundersökningen.  

Empirin visade även att det straffrättsliga systemets gensvar på våldet före-
faller ha kunnat underlätta eller försvåra möjligheten att männen upphör med 
våldet mot kvinnorna. Gensvar som tog hänsyn till kvinnornas säkerhet, ex-
empelvis i form av frihetsberövande eller skyddsåtgärder, tycks ha kunnat 
göra det svårare för männen att komma åt kvinnorna. Gensvar som inte i till-
räcklig utsträckning tog hänsyn till kvinnornas och barnens säkerhet hindrade 
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inte männen från att fortsatt utsätta kvinnorna, och i vissa fall deras barn, för 
våld under rättsprocessen.  

Ett centralt resultat var att både kvinnorna och männen tycks ha uppfattat 
rättsprocessens utfall som en signal om vad som är tillåtet eller otillåtet i sam-
hället. De män som dömdes trappade antingen ned eller upphörde med våldet 
mot kvinnorna. En nedlagd förundersökning uppfattades som att mannens 
våld var tillåtet, eller att våldet var otillåtet men mannen oåtkomlig. Det vill 
säga, att mannen kunde fortsätta utsätta kvinnan för våld med liten risk att 
dömas för brotten. 

13.2 Slutdiskussion 
Efter att ha sammanfattat studien, vill jag nu gå vidare och diskutera några av 
resultaten.  

Hinder 
Avhandlingen synliggör vad som kan beskrivas som olika hinder för kvinnors 
möjligheter att få tillgång till det straffrättsliga systemets skydd, stöd och hjälp 
för att komma ur våld. Det handlar dels om hinder för att kvinnor ska vända 
sig till rättssystemet, och dels om hinder för att kvinnor som vänt sig dit ska 
erhålla dess skydd, stöd och hjälp.  

Hinder för att kvinnor ska vända sig till det straffrättsliga systemet för hjälp 
kan handla om att parrelationen till mannen pågår och att de bor tillsammans; 
att kvinnan känner kärlek till mannen, hopp om relationen eller skuld för vål-
det samt att närstående avråder eller försöker förhindra en polisanmälan. 
Andra hinder för att kvinnor ska vända sig till rättssystemet kan vara diskur-
ser som begränsar förståelsen av våldet som mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer och betydelser som framställer polisanmälan och rättsprocessen som 
en negativ upplevelse.  

Hinder för att kvinnor ska erhålla det straffrättsliga systemets skydd, stöd 
och hjälp kan handla om att rättssystemet: inte hanterar våldet som ett all-
mänt åtalsbrott, inte rubricerar våldet som brott eller rubricerar det som sepa-
rata brott med låg straffskala, har långa utredningstider, inte tillhandahåller 
tillräckligt med information, värderar bevisning på ett oförutsägbart sätt, inte 
uppfattar kvinnan som trovärdig, inte tillhandahåller tillräckligt med skydd 
för att kvinnan ska känna sig trygg eller vara fredad från våld, eller påverkas i 
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sina bedömningar av antaganden om mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
och om separationer som får till konsekvens att våldet ursäktas, bagatelliseras, 
legitimeras eller osynliggörs.  

Sorteringsprinciper 
Som tidigare beskrivits är den officiella hållningen i Sverige att mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer ska anmälas till polisen. Att så oftast inte sker i prak-
tiken är någonting som är känt sedan tidigare och som denna studie bekräftar. 
De kvinnor som anmälde våldet hade utsatts för fysiskt våld som är att be-
trakta som grovt och/eller utsattes för ett, i mer eller mindre utsträckning, 
ständigt pågående våld de inte såg någon utväg ur. Det var således det grova 
och/eller det akuta, pågående våldet efter separationen som polisanmäldes och 
som det straffrättsliga systemet fick till uppgift att hantera (dock inte allt så-
dant våld), inte det våld som upphört eller minskat i omfattning. Det var 
också delar av detta våld som senare kom att lagföras, och ovan har noterats 
att detta vidare gällde i de fall det utövades av män med lägre social position 
utifrån klass och etnicitet, mot kvinnor som företrädesvis kan tänkas ha upp-
fattats som svaga, nedbrutna, anspråkslösa och i behov av skydd.   

Jag vill mena att en del av de hinder som beskrevs i det föregående avsnittet 
bidrar till att det är just det grova och/eller det akuta pågående våldet efter se-
parationen som polisanmäls och lagförs. Dessa hinder kan beskrivas som sor-
teringsprinciper när det gäller vilket våld som hanteras och lagförs av det 
straffrättsliga systemet och vilket våld som lämnas utanför. Sorteringsprinci-
perna får till konsekvens att det mindre grova och mindre akuta våldet sorte-
ras ut från straffrättsliga interventioner. Detta resonemang utvecklas nedan. 

De olika sorteringsprinciperna befinner sig på olika nivåer: dels en diskursiv 
nivå och dels en organisatorisk nivå.   

Som tidigare beskrivits menar jag att dominerande diskurser om heterosex-
uell tvåsamhet, heterosexuell samvaro, våldtäkt och mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer bidrar till att konstruera mäns partnervåld som bestående av 
fysiskt, ofta grovt, våld, samt som någonting extremt och artskilt från hetero-
sexuell tvåsamhet och (hetero)sex. Dessa konstruktioner fungerar som sorte-
ringsprinciper på så vis att de synliggör visst våld som en straffrättslig angelä-
genhet – det vill säga fysiskt och ofta grovt våld – och osynliggör annat våld 
som sådant – det vill säga mindre grovt fysiskt våld, sexuellt våld inom två-
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samhet och psykiskt våld. Det våld som synliggörs som en straffrättslig ange-
lägenhet blir också det våld som företrädesvis kommer ifråga för en polisan-
mälan.    

Fyra av de betydelser som kvinnorna tillskrev polisanmälan kan också i sin 
förlängning beskrivas som sorteringsprinciper, i det avseendet att de synliggör 
negativa och mödosamma aspekter av polisanmälan och rättsprocessen. Dessa 
är polisanmälan som en risk för våld, som meningslös, som en ytterligare 
kränkning och som ett offentliggörande. Om polisanmälan och rättsprocessen 
framstår som någonting negativt och mödosamt, kan detta tänkas få till kon-
sekvens att våldsutsatta kvinnor undviker att vända sig till det straffrättsliga 
systemet för hjälp i den utsträckning det är möjligt. Att det företrädesvis var 
det akuta och pågående våldet som anmäldes, tyder på att kvinnorna endast 
ansåg det vara värt risken att utstå de negativa aspekterna av en polisanmälan 
när de var i desperat behov av hjälp och skydd, och inte såg sig ha några 
andra alternativ för att få våldet att upphöra.   

En del av rättssystemets organiseringsprocesser tycks även kunna fungera 
som sorteringsprinciper beträffande det våld som hanteras och lagförs av det 
straffrättsliga systemet, och det våld som sorteras ut. En första sorteringsprin-
cip omfattar tillämpningen av allmänt åtal. Denna studie, såväl som andra 
studier, har visat att rättsliga representanter har en möjligt att frångå det all-
männa åtalet (Aas 2008; Lundberg 2001), vilket kan få till konsekvens att 
våld som är möjligt att tolka som separationsproblem eller sex kan sorteras ut 
från rättsliga åtaganden. En andra sorteringsprincip omfattar rubriceringen av 
brott. Empirin tyder på att rättsliga representanter har ett visst utrymme när 
det gäller om, och i så fall hur, våldet ska brottsrubriceras. Det våld som ru-
briceras som brottsliga gärningar – i empirin företrädesvis fysiskt våld – sorte-
ras in, och det våld som inte rubriceras som brott – i empirin psykiskt våld och 
ett mönster av kontrollerande tekniker – sorteras ut. En tredje sorteringsprin-
cip omfattar beviskrav och bevisvärdering. Rättssystemets beviskrav kan fun-
gera som en sorteringsprincip på det sättet att visst våld är lättare att styrka 
med bevisning än annat våld, exempelvis fysiskt våld som ger skador respek-
tive kontrollerande beteenden. Våld som kan styrkas med bevisning sorteras 
in, och våld som inte kan styrkas med bevisning sorteras ut. Att viss stödbe-
visning inte inhämtades, att vissa vittnen inte förhördes samt att viss bevisning 
och vissa vittnesmål inte bedömdes som tillräckliga för att styrka brott kan 
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möjligen tyda på att rättsliga representanter har ett visst utrymme när det gäl-
ler bevisvärderingen. Det våld där bevisning inhämtas och värderas som till-
räcklig sorteras in, och annat sorteras ut. En fjärde sorteringsprincip är anta-
ganden om våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män. Denna studie, såväl 
som andra studier (Agevall 2012; Burman 2007; Diesen & Diesen 2013), har 
uppmärksammat tendenser till att det våld där kvinnor och män uppvisar lik-
heter med idealtypen för våldsutsatta kvinnor respektive våldsutövande män, i 
större utsträckning omfattas av straffrättsliga interventioner, medan kvinnor 
och män som avviker från dessa idealtyper tenderar att sorteras ut.  

Vid dessa organiseringsprocesser förefaller de rättsliga representanterna ha 
haft ett handlingsutrymme som de kunde använda när det gäller hur det straff-
rättsliga systemet skulle hantera männens våld (jfr Lipsky 2010). Detta hand-
lingsutrymme kunde användas till att sortera in våldet i rättssystemet eller till 
att sortera ut det. Både handlingsutrymmets existens och hur det kan komma 
att användas kan tänkas vara inbyggt i rättssystemet som organisation.    

De sorteringsprinciper som beskrivits ovan kan ha fått till konsekvens att en 
liten del av männens våld polisanmäldes och senare lagfördes. Det vill säga, i 
huvudsak det grova fysiska eller det akuta pågående våldet som inte kunde 
uppfattas som separationsproblem. Det straffrättsliga systemet har en aktiv 
roll i denna sorteringsprocess. Vissa av sorteringsprinciperna är en del av 
rättssystemets organiseringsprocesser. Denna aktiva roll i sorteringsprocessen 
förefaller innebära att det straffrättsliga systemet förmedlar dubbla budskap: 
Ett officiellt budskap som förmedlar att brott ska polisanmälas, och ett inoffi-
ciellt, som visserligen bekräftar det officiella, men företrädesvis vid de grova 
eller akuta pågående brotten.  

Våldet, jämställdheten och frigörelsen 
Nedan vill jag återvända till frågan om statens möjlighet att motverka köns-
ojämlikhet och mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

Under de senaste decennierna har åtskilliga reformer genomförts inom den 
svenska staten med syfte att minska könsojämlikheten i Sverige. Regeringen 
har som delmål för jämställdhetspolitiken att mäns våld mot kvinnor ska upp-
höra. I arbetet med att motverka våldet har det straffrättsliga systemet tillde-
lats en central roll. Avhandlingens resultat visar att det straffrättsliga systemet 
kan motverka mäns våld mot kvinnor genom att lagföra de våldsutövande 
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männen och genom att underlätta kvinnors frigörelse från våld. I de fall män-
nen döms för våldet signalerar rättssystemet till såväl de inblandade aktörerna 
som till medborgare i allmänhet att våldet är otillåtet (Dobash 2003). Detta 
kan enligt Harne och Radford (2008) fungera avskräckande, och därigenom 
bidra till att minska våldet. Rättssystemet kan underlätta kvinnors frigörelse 
genom att giltiggöra våldet och tillhandahålla stöd och skydd till våldsutsatta 
kvinnor och barn. Detta talar för att det straffrättsliga systemet kan (användas 
för att) motverka könsojämlikhet.  

Det straffrättsliga systemet är dock inte enhetligt. Samtidigt som rättssyste-
met genomför satsningar för att motverka mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner så kan den rättsliga hanteringen av våldet i praktiken, ha motsatt ver-
kan. Avhandlingens resultat visar att den straffrättsliga hanteringen av det 
våld som polisanmäls inte alltid motverkar våldet. I vissa fall tycks den även 
kunna försvåra frigörelsen från våld, genom att tillhandahålla otillräckligt 
skydd och genom ogiltiggöranden av våldet. Empirin visar att nedlagda förun-
dersökningar kan uppfattas som att våldet är tillåtet vilket, enligt Harne och 
Radford (2008), i förlängningen kan öka risken för ytterligare våld mot kvin-
nor. Empirin visar även att samtidigt som den officiella hållningen är att 
bredda bilden av våld i nära relationer och att få fler att polisanmäla det, så 
kan den straffrättsliga praktiken reproducera ”snäva” definitioner av detta 
våld och avskräcka kvinnor från att polisanmäla. Det senare genom skildring-
ar, i bland annat media, av en rättslig praktik som inte förmår skydda kvin-
nor, som kränker kvinnor och som inte förmår lagföra våldsutövande män.  

Som tidigare beskrivits omfattade det våld som den straffrättsliga praktiken 
sorterade in, synliggjorde och hanterade som illegitimt företrädesvis fysiskt 
våld, utövat av män med låg social position utifrån klass och etnicitet; mot 
kvinnor som kan tänkas ha uppfattats som svaga, nedbrutna, anspråkslösa 
och i behov av skydd. Det våld som sorterades ut, osynliggjordes, hanterades 
som legitimt och administrerades bort var mindre grovt fysiskt våld, sexuellt 
våld, psykiskt våld och ett mönster av kontrollerande tekniker, utövat av män 
med hög social position utifrån klass och etnicitet, mot kvinnor som i vissa fall 
aktivt verkade för att männen skulle lagföras för brotten mot dem.  

Avhandlingens resultat visar, i likhet med andra studier, på vad som fram-
står som begränsade möjligheter för rättssystemet att betrakta våldsutsatta 
kvinnor som både aktörer och brottsoffer med rätt till stöd och skydd (Agevall 
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2012; Burman, 2007). Kvinnans aktörskap, i form av att hon står upp för sina 
rättigheter och anstränger sig för att driva ärendet framåt, kan användas emot 
hennes sak, i den mening att hon inte betraktas som tillräckligt offerlik för att 
våldet mot henne ska tas på allvar och för att betraktas som skyddsvärd. Att 
så kan ske framstår som paradoxalt i ljuset av ett svenskt ideal om jämställd-
het mellan kvinnor och män. En rimlig följd av ett jämställdhetsideal torde 
istället vara att våldsutsatta kvinnor som uppvisar ett aktörskap betraktas som 
goda exempel.  

Den straffrättsliga praktiken förefaller således ha reproducerat antaganden 
om mäns våld mot kvinnor i nära relationer som bestående av fysiskt, ofta 
grovt, våld utövat av avvikande män mot svaga kvinnor. Avvikande i det av-
seendet att männen avvek från en vit etnisk svensk medelklassnorm. Detta vi-
sar att kön som kategori inte är tillräcklig vid studier av den straffrättsliga 
hanteringen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer, utan en intersektion-
ell analys krävs.   

Denna rättsliga hantering kan möjligen vara ett uttryck för det som Towns 
(2010) benämner som det kulturella isärhållandets praktik. Denna praktik 
upprätthåller enligt Towns gränsdragningen mellan ”jämställda” etniska 
svenskar och ”kvinnoförtryckande” Andra. Den rättsliga hanteringen tycks ha 
bidragit till att upprätthålla denna gränsdragning då den konstruerade Andra 
män som våldsutövare. En sådan straffrättslig praktik förskjuter mäns våld 
mot kvinnor till periferin, på så sätt att våldet görs till en fråga som omfattar 
det extrema, artskilda våldet utövat av de avvikande Andra. Samtidigt osyn-
liggör den våld utövat av män med en privilegierad social position utifrån 
klass och etnicitet samt ”det normala” våldet. Det vill säga, det våld som har 
likheter med, och ligger närmre, den ”normala” heterosexuella tvåsamheten 
och heterosexuella samvaron, som också tycks inrymma en viss grad av köns-
ojämlikhet (jfr Agevall 2012; Berg 1999; Holmberg 1993; Jeffner 1998).  

När våldet förskjuts till periferin reproduceras antaganden om en jämställd 
svenskhet (jfr Gottzén & Jonsson 2012; Towns 2010; Wendt 2012). Svenskhet 
och etniskt svenska män konstrueras i termer av jämställdhet och frånvaro av 
könsdiskriminering, könsförtryck och mäns våld mot kvinnor (Towns 2010), i 
kontrast till de ”kvinnoförtryckande” Andra (jfr Gottzén & Jonsson 2012). 
Tidigare studier har visat tendenser till att även etniskt svenska män som lag-
förs och bestraffas för våld mot kvinnor i nära relationer, riskerar att göras till 
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de Andra. Detta i de fall deras våld förklaras i termer av psykisk sjukdom, 
psykisk ohälsa eller psykisk instabilitet (Burman 2007; Towns 2010). När vål-
det förskjuts till periferin döljs det faktum att mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer är vida spritt i Sverige, samt att det utgör ett extremt uttryck för, 
och en förlängning av ”normal” svensk könsojämlikhet (jfr Wendt 2012; Wes-
terstrand 2010). Därtill försvåras kvinnors möjligheter att erhålla hjälp under 
frigörelsen från våld. En straffrättslig praktik som förskjuter våldet till perife-
rin bidrar således till att reproducera könsojämlikhet.  

Avhandlingens resultat, sammantaget med tidigare studier, tyder på att möj-
ligheten att definiera psykiskt våld, sexuellt våld och mindre grovt fysiskt våld 
som mäns våld mot kvinnor i nära relationer, samt att lagföra detta våld, är 
begränsade i Sverige (jfr Agevall 2012; Burman 2007). Det väcker frågor om 
huruvida män i Sverige har ett visst utrymme att utöva sådant våld mot kvin-
nor utan negativa konsekvenser för dem. Att det företrädesvis var mäns grova 
fysiska våld som lagfördes, kan möjligen tolkas som att det straffrättsliga sy-
stemet ingriper och bestraffar män som överskrider gränsen för detta ut-
rymme. Det straffrättsliga systemet kan i så fall sägas upprätthålla gränsen 
mellan mäns ”acceptabla” och ”oacceptabla” våld mot kvinnor, och dess han-
tering av våldet visa var gränsen går mellan det våld män i praktiken ”tillåts” 
respektive ”inte tillåts” utsätta kvinnor i Sverige för (jfr Walby 2009). Detta 
skulle utifrån Walby (2009) kunna tolkas som att den svenska staten i prakti-
ken inte har monopol på legitimt våld. Enligt Radford och Stanko (1996) får 
rättssystemets ingripande vid grovt våld till konsekvens att det ”oacceptabla” 
våldet rensas bort från den ”normalt” könsojämlika heterosexuella tvåsam-
heten.  

Kampanjen Kom till oss signalerar att staten, i form av polisen, är att lita 
till när det gäller hjälp mot mäns våld i nära relationer (Rikspolisstyrelsen 
2010; 2014). Kvinnornas berättelser tyder dock på att rättssystemet kan ha 
svårigheter med att leva upp till det som kampanjen ”utlovar”, och att en del 
arbete återstår innan politiken implementerats i den straffrättsliga praktiken. 
Avhandlingens resultat tyder snarare på att polisanmälan inte är den ”enkla” 
lösning på mäns våld mot kvinnor i nära relationer som imperativet om att 
våldet bör polisanmälas låter förmoda. Empirin visar att polisanmälan och 
rättsprocessen var en påfrestande upplevelse som många gånger slutade i be-
svikelse för kvinnorna, när utredningarna lades ned och männen inte lagfördes 

306



 
 

307 
 
 

för våldet. En polisanmälan när våldet upphört tycks också kunna binda kvin-
nan längre till mannen än om hon inte polisanmält våldet, på grund av långa 
rättsprocesser. Som framgår av föregående avsnitt visar också empirin tenden-
ser till att en polisanmälan möjligen inte är till hjälp vid allt våld i nära relat-
ioner, utan att det straffrättsliga systemet kanske främst har beredskap att 
hantera det grova fysiska och/eller akuta pågående våldet.  

 Avhandlingen väcker frågor relaterade till imperativet om polisanmälan: Är 
polisanmälan en passande ”lösning” vid allt våld män utsätter kvinnor för i 
nära relationer? Eller kan det vara så att i vissa fall gör kvinnan bäst i att avstå 
polisanmälan? Och, för vems skull ska våldsutsatta kvinnor polisanmäla? För 
sin egen, för rättssamhällets eller för jämställdhetens skull? Det jag vill pro-
blematisera här är att det finns ett intresse från statens och rättssystemets sida 
att brott polisanmäls, eftersom statens normbildande funktion annars riskerar 
att undergrävas. Men om staten samtidigt inte förmår att skydda våldsutsatta 
kvinnor blir detta problematiskt.  

Ett val att avstå polisanmälan kan mot bakgrund av detta förstås som ett 
motstånd mot en officiell uppmaning om polisanmälan, vars antydningar om 
hjälp inte alltid motsvaras av den straffrättsliga praktiken. Samtidigt kan ett 
val att avstå polisanmälan bidra till ett fortsatt osynliggörande av det våld, 
som om det gjordes synligt har potentialen att utmana den svenska könsregi-
men. Frågan är dock om det är rimligt att vänta sig att kvinnor ska stå för 
denna utmaning när de frigör sig från våld.  

Avhandlingen visar hur våldsutsatta kvinnors aktörskap för att ta sig ur 
våld begränsas av en rad hinder på olika nivåer i deras omgivning: De vålds-
utövande männen kan försöka hålla kvar dem i våld. Dominerande diskurser 
om våld, kärlek, sex och jämställdhet kan bidra till att möjliggöra en normali-
sering av våldet, begränsa kvinnors möjligheter att definiera sig som våldsut-
satta samt begränsa kvinnors möjligheter att vända sig utåt för stöd, då vålds-
utsatthet konstrueras som någonting skamligt som måste döljas. Det straff-
rättsliga systemet kan, genom sin praktiska hantering av våldet, begränsa 
kvinnors möjligheter att få tillgång till dess skydd och hjälp. Kvinnors frigö-
relse från våld kan således beskrivas som en frigörelse med förhinder.   
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IMPLIKATIONER FÖR PRAKTIKEN 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram några resultat som jag menar har särskild re-
levans när det gäller framtida utvecklingsarbeten för att motverka mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer. Inledningsvis för jag resonemang om implikat-
ioner när det gäller den straffrättsliga hanteringen av våldet och därefter reso-
nemang om implikationer för socialt arbete.  

För det straffrättsliga systemet 
Ett mönster i empirin är att männens våld rubricerades som separata brott 
med låg straffskala, exempelvis ofredande. Ett liknande mönster återkommer 
när det gäller det våld som senare kom att lagföras. Dessa resultat tyder på att 
det finns en problematik när det gäller brottsrubricering och lagföring av mäns 
systematiska mönster av kontrollerande tekniker, vilket är ett våld som är ka-
raktäristiskt för mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Detta i synnerhet när 
det gäller kontrollerande tekniker som inte består av fysiskt våld. Denna pro-
blematik har också lyfts fram i andra studier (Burman 2007; Stark 2006). La-
gen om grov kvinnofridskränkning tillämpas sällan vid åtal som består av un-
derbrott som sedda var för sig har böter i straffskalan, utan inkluderar oftast 
misshandelsbrott av normalgraden (SOU 2011:85). Brottet olaga förföljelse 
kom bland annat till för att fånga upp de fall av upprepad brottslighet i nära 
relation som inte är så allvarliga att de uppfyller kriterierna för grov kvinno-
fridskränkning. Denna lagstiftning utgör således ett sätt att komma åt de tidi-
gare svårigheterna med att lagföra våldet. Samtidigt visar en undersökning av 
tillämpningen av olaga förföljelse på relativt få anmälningar, åtal och fällande 
domslut (Brå 2015b). Detta talar för att problematiken med att rubricera och 
lagföra mäns kontrollerande tekniker fortfarande kvarstår i viss utsträckning. 
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Empirin påvisar vidare en problematik när det gäller rubriceringar av mäns 
systematiska mönster av kontrollerande tekniker som brottet ofredande. Ut-
redningar om detta brott har låg prioritet inom det straffrättsliga systemet och 
läggs ofta ned (Brå 2015b). Det framstår därför som viktigt att ha i beaktande 
att det bakom brottsrubriker om ofredande i nära relationer kan dölja sig ett 
mönster av kontrollerande tekniker som upplevs som allvarliga av den utsatta 
kvinnan och som utgör skäl för skyddsåtgärder.  

Resultaten visar att våldsutsatta kvinnor kan uppleva rättsprocessen som 
påfrestande i flera avseenden. Det inkluderar exempelvis långa utredningsti-
der, svårtillgänglig information om det egna ärendet, okunskap om rättspro-
cessen samt en känsla av att ifrågasättas och att tillskrivas ansvar för männens 
våld. Detta resultat visar på vikten av att våldsutsatta kvinnor ges stöd under 
rättsprocessen av funktioner med specialistkompetens om såväl mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer som rättssystemets arbete med att utreda och lagföra 
brott. Detta talar även för att ärenden om mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner bör hanteras av funktioner med specialistkompetens om våldet genom 
hela rättskedjan. Det framstår som viktigt att i den rättsliga hanteringen ha i 
beaktande att kvinnor kan uppfatta långa utredningstider och låg grad av in-
formation som en signal om att det straffrättsliga systemet inte betraktar vål-
det mot dem som allvarligt. Långa utredningstider ökar även risken för att 
kvinnor avbryter sin medverkan och att ärenden läggs ned (Diesen & Diesen 
2009). Det framstår även som viktigt att ha i beaktande att våldsutsatta kvin-
nor, som en konsekvens av våldets mekanismer och upprepbarhet, kan ha svå-
righeter att möta trovärdighetskraven inom rättssystemet. 

Resultaten visar vidare att det straffrättsliga systemets gensvar på våldet kan 
få betydelse för kvinnors möjligheter att definiera sig som utsatta för mäns 
våld i nära relationer. Gensvar som tydliggör att mannens våld är brottsligt, 
utgör våld i nära relationer och mannens ansvar kan underlätta kvinnors möj-
ligheter att ta sig ur våld. Vidare kan kvinnor uppfatta nedläggningsbeslut som 
att våldet i fråga är att betrakta som tillåtna handlingar i samhället. Det talar 
för vikten av att nedläggningsbeslut motiveras på ett begripligt sätt så att det 
tydligt framgår varför ärendet inte ansågs kunna leda till en fällande dom. Be-
tydelsen av detta har även påtalats i en rapport från Brottsförebyggande rådet 
(Brå 2010a). Det framstår även som viktigt att tydliggöra att ett nedläggnings-
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beslut inte betyder att kvinnan inte utsatts för våld, utan att rättssamhället har 
sina begränsningar när det gäller att lagföra brott.  

Ett mönster i empirin är att männen i många fall fortsatte utsätta kvinnorna 
för våld efter separationen. Detta visar på behovet av de skyddsåtgärder som 
samhället erbjuder kvinnor och barn, såsom kontaktförbud, skyddat boende, 
förbättrat skalskydd19, larmpaket och skyddade personuppgifter. Att många 
kvinnor inte ville anmäla våldet under pågående våldsutsatthet, visar på en 
problematik med att en del skyddsåtgärder villkoras av att våldet anmäls till 
polisen. Denna problematik får till konsekvens att de kvinnor som inte vill po-
lisanmäla, inte får tillgång till visst skydd. Av empirin framgår att männen i 
många fall fortsatt kunde utsätta kvinnorna för våld under pågående rättspro-
cess. I vissa av dessa fall hade det straffrättsliga systemet gjort bedömningen 
att det fanns ett skyddsbehov och i andra fall att det inte fanns ett sådant. 
Sammantaget visar resultaten således att det finns vissa problem med sam-
hällets skydd av våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld. Detta väck-
er frågor om möjligheten att i högre utsträckning särskilja skyddet från utred-
ning och lagföring av brott.   

Av empirin framgår att kvinnorna hade svårigheter med att definiera våldet 
mot dem som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Dessa svårigheter tycks 
ha bidragit till att en del kvinnor inte kunde formulera våldet i termer av våld 
och brott i mötet med rättssystemet. Det framstår därför som viktigt att poli-
ser ställer frågor om våld på ett sätt som våldsutsatta kvinnor kan relatera till. 
Svårigheterna att definiera våldet tycks även ha bidragit till att kvinnorna inte 
anmälde våldet till polisen. Definitionssvårigheterna kan kopplas till etable-
rade uppfattningar i samhället enligt vilka detta våld förknippas med framför-
allt fysiskt, ofta grovt, våld. Ett problem med dessa uppfattningar är att de ex-
kluderar stora delar av det våld män kan utsätta kvinnor för i nära relationer. 
Denna problematik visar på betydelsen av att förmedla bilder av våldet som 
även inkluderar sexuellt våld, psykiskt våld och mindre grovt fysiskt våld. 
Rikspolisstyrelsens kampanj Kom till oss utgör ett gott exempel på hur detta 
arbete kan ske. Tanken bakom kampanjen var att bredda bilden av våld i nära 
                                                   
 
19 Med skalskydd menas yttre skydd av en lokal från intrång. 
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relationer och att få fler att polisanmäla detta våld (Rikspolisstyrelsen 2010; 
2014).  

Samtidigt visar empirin att det fanns ett missnöje hos en del kvinnor som 
polisanmälde mindre grovt fysiskt våld och psykiskt våld när kampanjen på-
gick. Missnöjet handlar om att de upplevde att den bild av våld i nära relat-
ioner som kampanjen förmedlade, inte återfanns i mötet med rättssystemet. 
Deras berättelser synliggör vad som framstår som ett glapp mellan kam-
panjens budskap och den straffrättsliga praktiken, både när det gäller definit-
ionen av våld i nära relationer och vad det straffrättsliga systemet kan bidra 
med. Lindgren (2004) varnar för att ett sådant glapp, mellan vad samhället 
säger sig vilja göra och vad samhället faktiskt gör, riskerar att försvaga brotts-
offers tillit till samhället. Denna problematik belyser vikten av att praktiken är 
i fas med politiken och officiella budskap, samt har beredskap att hantera 
konsekvenserna av dessa.   

För socialt arbete 
Det är sedan tidigare känt att stora delar av mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer inte anmäls till polisen, och att stora delar av det våld som anmäls 
inte lagförs. Att många kvinnor inte vänder sig till det straffrättsliga systemet 
för stöd, samt att många som vänder dit inte erhåller stöd, visar att det finns 
ett omfattande behov av stöd, hjälp och skydd som är frikopplat från det 
straffrättsliga systemet. I det arbetet har socialt arbete en central roll, obero-
ende av om det sker i socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens eller idéburna or-
ganisationers regi.  

Tidigare har påtalats att straffrätten har begränsade möjligheter att lagföra 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En betydande del av det våld män 
utsätter kvinnor kan inte lagföras (Burman 2007). Empirin visar att de kvin-
nor, där förundersökningarna lades ned, lämnades med en känsla av att sam-
hället inte såg allvarligt på männens våld mot dem, och i vissa fall att våldet 
var tillåtet. Dessa resultat tyder på att det straffrättsliga systemet har en be-
gränsad möjlighet när det gäller att erkänna våldet som mäns våld mot kvin-
nor i nära relationer och som mannens ansvar. Och därigenom, att bidra till 
att kvinnor definierar sig som utsatta för mäns våld i nära relationer, vilket 
forskning visat är en viktig del av frigörelsen från våld (Enander och Holm-
berg 2005; 2008). Detta visar på betydelsen av att det finns andra instanser 
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som kan bistå kvinnor med detta erkännande. Det sociala arbetet har en viktig 
roll när det gäller att förmedla att våldet utgör mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer och är mannens ansvar, kanske särskilt i de fall våldet inte polisan-
mäls och i de fall förundersökningar om polisanmält våld läggs ned. I de fall 
förundersökningar lagts ned framstår det även som viktigt att förmedla att 
rättssamhället har sina begränsningar när det gäller att lagföra brott.    

Av empirin framgår att en del kvinnor inte ville anmäla pågående våld till 
polisen, samt att vissa kvinnor som anmälde inte erhöll skydd av det straff-
rättsliga systemet. Detta resultat, tillsammans med det faktum att en liten del 
av våldet lagförs, visar att det blir problematiskt och riskfyllt om skydd till 
våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld, knyts till polisanmälan och 
rättsprocessens utfall. Resultaten talar för betydelsen av skydd till våldsutsatta 
kvinnor och barn som är fristående från den straffrättsliga hanteringen av 
brotten.  

Resultaten tyder på att många kvinnor upplever rättsprocessen som påfres-
tande och att det straffrättsliga systemet inte är till hjälp när det gäller deras 
möjligheter att ta sig ur mäns våld i nära relationer. Dessa resultat bekräftas 
av Grøvdal (2011) som drar liknande slutsatser i en norsk kontext. Polisanmä-
lan utgör således inte en enkel ”lösning” på mäns våld mot kvinnor i nära re-
lationer. Detta resultat visar att det finns skäl att förmedla en mångfacetterad 
bild av polisanmälan och dess möjliga konsekvenser till våldsutsatta kvinnor. I 
de fall kvinnor väljer att polisanmäla framstår det som angeläget att de ges 
fortsatt stöd under rättsprocessen.    
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ENGLISH SUMMARY 

Introduction 
Men's violence against women in intimate relationships is an issue that has at-
tracted attention both internationally and nationally in recent decades. There 
is broad consensus that this violence is widespread, harmful and that it must 
cease (Europarådet 2011; United Nations 1994; WHO/LSHTM 2010), which 
is one of the objectives of the Swedish government’s equality policy. The crim-
inal justice system has been assigned an important role in efforts toward real-
izing this goal, and reporting violence to the police has come to be regarded as 
part of the solution. The fact that abused women do not report men’s violence 
is regarded as a problem in Sweden, and there is a cultural imperative calling 
on abused women to notify the police.  

This thesis problematizes the assumption that police reports are part of the 
solution to ending men’s violence against women. The general aim is to exam-
ine women’s views on reporting violence to the police, and their interactions 
with the criminal justice system when leaving violent men. The main theoreti-
cal framework consists of theories on men’s violence against women, on the 
process of ending violence and on organizations. In this thesis, ending violence 
is conceptualized in a wider sense than that of breaking up. A woman is con-
sidered to have broken free when: she has separated from her partner, she has 
freed herself emotionally from the abuser, she has defined the violence as inti-
mate partner violence, the man is no longer abusing her.  
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Method 
Qualitative interviews were conducted, during 2010 and 2011, with twenty 
women with experience of abuse by a former male partner. Informants were 
recruited by posters on notice boards in public places and at the venues of or-
ganizations such as social services and healthcare. A thematic analysis was 
conducted on the empirical material (Braun & Clarke 2006), that consists of 
33 interviews in total. The informants were 28-62 years old when they were 
interviewed and most of them had children with the abusers. Twelve of the 
women had experience of the violence against them being reported to the po-
lice. Four of the abusers had been sentenced. 

Main results 

To notify the police or not - a decision-making process 
This thesis examines abused women's decisions concerning notifying the po-
lice. The results suggest that the process of breaking free from violence is cen-
tral to this decision. The women’s main project was freeing themselves from 
violence. A police report was not made as a first step in this process of break-
ing free; rather, these women apparently increasingly regarded it as a viable 
option as they struggled to free themselves from violent men – both emotional-
ly, cognitively and by separation – even as the abuse was still ongoing. The in-
formants who actually notified the police described it as a necessity, a last re-
sort when other options were exhausted, in order to end the violence. When 
deciding whether to report the violence, the informants considered the conse-
quences of a police report, both regarding ending the violence and concerning 
their life situations in general. 

The decision to report violence appears to be informed by different assump-
tions about the police, as well as by the legal proceedings and their conse-
quences. The informants ascribed eight different meanings to reporting vio-
lence: a way of gaining protection from violence; a way of drawing the line; an 
opportunity for legal redress; help for other women; a risk of further violence; 
useless, due to presumed stiff evidence requirements and assumptions that the 
criminal justice system does not prioritize men's violence against women; a 
further indignity. The eighth and final meaning was making one’s exposure to 
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abuse public, to which the women ascribed meanings of deviation from the 
Swedish norm of gender-equal femininity. 

In early stages of the process of breaking free from violence, the informants 
viewed the abuse as something more or less normal – like sex, jealousy, quar-
rels and separation problems – rather than as a crime or as intimate partner 
violence. Various assumptions in the informants’ stories were analyzed to 
achieve an understanding of how violence, officially condemned in Swedish 
society, may be perceived as something normal. The results suggest that dis-
courses on heterosexual coupledom, heterosexual sex, rape and intimate part-
ner violence allow a space for negotiation about how men's violence against 
women should be regarded. Between the respective assumptions about sex and 
rape, and about coupledom and intimate partner violence, it is apparently pos-
sible to perceive the abuse in terms of similarities with what is considered 
normal and legitimate, i.e. sex and coupledom, as well as in terms of differ-
ences with what is regarded as extreme and illegitimate, i.e. rape and intimate 
partner violence. The perceived similarities between relationships in which 
men abuse women and relationships in which men do not are partly interpret-
ed as a consequence of the gender inequality embedded within what is consid-
ered "normal" heterosexual coupledom and sex, and partly since rape and in-
timate partner violence are often constructed as something extreme, the oppo-
site of the “normal”. 

A short cut or the longest way round? 
This thesis also explores the importance of a police report for women’s pro-
cesses of breaking free from violence. The results indicate that the judicial re-
sponse to violence, and the outcome of the legal process in particular, is of 
central importance, as it can be described as either facilitating or obstructing 
women’s processes of breaking free from violence. Responses that validate the 
women’s experiences of violence, arrest and incarceration, protection and, ul-
timately, conviction can facilitate a separation, facilitate women's ability to 
define violence as intimate partner violence and make it difficult for the abuser 
to continue the abuse. Conversely, responses that invalidate the women’s ex-
periences of violence, insufficient protection and preliminary judicial investiga-
tions being closed can impede the ability to define violence as intimate partner 
violence; the woman will continue to be exposed to abuse. Findings also indi-
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cate that both the abuser and the abused are likely to view the outcome of the 
legal process as an indication of what is generally considered “right” and 
“wrong” in Swedish society, which can directly influence whether or not the 
violence will cease. The abusers who were sentenced either reduced or ceased 
the abuse. In almost all cases where preliminary investigations were closed, the 
abusers continued the abuse. The closing of a preliminary investigation was 
apparently perceived as indicating either that the abuse was permissible or that 
the abuser could continue the violence with impunity, although the abuse itself 
was prohibited.  

Liberation with obstacles 
Abused women apparently do not have easy access to aid from the judicial 
system. This thesis illuminates various obstacles to women gaining access to 
the protection, support and aid of the legal system in breaking free from vio-
lence. These include obstacles preventing women from seeking aid, as well as 
preventing them from securing the aid of the legal system once they turn to it 
for help. The informants described judicial processes that were flawed and 
perceived as challenging. This was exemplified by judicial responses that trivi-
alized the abuse, treated it as legitimate, entailed lengthy investigations, pro-
vided insufficient information and/or did not provide sufficient protection for 
the informants to feel safe and be protected from abuse during the proceed-
ings. Handling their reports like this seems to prevent women from gaining ac-
cess to the protection, support and aid of the legal system in breaking free 
from violence. Using Hirschman’s (1970) theory of exit, voice and loyalty, this 
thesis illuminates various tactics that women can use to cope with the legal 
proceedings. The choice of tactic appears to be related to the extent of the 
woman's dependence on the judicial system to end the violence. Participants 
with a high degree of dependence attempted to increase their access to this aid. 

The criminal justice system and equality 
Finally, this thesis also examines the criminal justice system’s practical re-
sponse to violence during the legal process, against the background of the 
Swedish government’s gender-equality goal that men’s violence against women 
must cease. The judicial handling of the abuse was analyzed with Acker’s 
(2006) theory of inequality regimes. The results indicate that while the judicial 
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system is invested in counteracting men’s violence against women, the way vi-
olence is handled in reality may have the opposite effect and, by extension, 
help reproduce gender inequality. This occurs partly by obstructing women's 
process of breaking free from violence and partly by reproducing assumptions 
about men's intimate partner violence against women that displace violence to 
the periphery. When this happens, intimate partner violence becomes some-
thing extreme and different exercised by the Other. At the same time, abuse 
that resembles what is considered “normal” (gender-unequal) heterosexual 
coupledom and sex is made invisible.  
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POPULÄRVETENSKAPLIG  
SAMMANFATTNING 

Denna avhandling belyser olika aspekter av polisanmälan när kvinnor tar sig 
ur mäns våld i nära relationer. Resultatet av avhandlingsarbetet visar att poli-
sanmälan kan vara till hjälp för kvinnor som försöker lämna våld i nära relat-
ioner. Polisanmälans betydelse är dock avhängig rättsväsendets hantering av 
våldet, inklusive rättsprocessens utfall.  

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är en fråga som uppmärksammats 
såväl nationellt som internationellt de senaste decennierna. Det finns en bred 
samsyn om att våldet är omfattande, skadligt och att det måste upphöra. Att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra är ett delmål i den svenska jämställdhets-
politiken. Rättsväsendet har tilldelats en viktig roll i arbetet med att förverk-
liga målet och polisanmälan har kommit att betraktas som en del av lösning-
en. Det faktum att de flesta kvinnor inte polisanmäler våldet betraktas som ett 
problem, varför kvinnor i Sverige uppmanas att polisanmäla våld i nära relat-
ioner.  

Den här avhandlingen problematiserar antagandet om polisanmälan som en 
del av lösningen för att få mäns våld mot kvinnor att upphöra. Syftet med av-
handlingen är att undersöka kvinnors syn på polisanmälan och deras interakt-
ioner med det straffrättsliga systemet när de tar sig ur mäns våld i nära relat-
ioner. I studien betraktas uppbrottet ur våld i en vidare bemärkelse än att av-
sluta parrelationen till mannen. En kvinna anses ha tagit sig ur våld när hon 
separerat, när känslorna till mannen lagt sig, när hon ser sig som utsatt för 
mäns våld i nära relationer och när mannen upphört med våldet mot henne 
och hennes eventuella barn. 
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Under 2010 och 2011 intervjuades tjugo kvinnor som utsatts för våld av en 
man de tidigare haft en parrelation med. För tolv av dem polisanmäldes vål-
det, och fyra av männen dömdes. Deltagare till studien rekryterades genom 
anslag på anslagstavlor på allmänna platser och i olika verksamheter inom so-
cialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Avhandlingen uppmärksammar våldsutsatta kvinnors beslut om polisanmä-
lan. Deltagarna i studien beskriver hur de vid sitt beslut om polisanmälan tog 
hänsyn till dess förväntade konsekvenser, såväl för sin möjlighet att ta sig ur 
våld, som för sin livssituation i övrigt. För kvinnan framstår en polisanmälan 
som alltmer tänkbar i takt med att hon separerar, frigör sig känslomässigt från 
mannen och börjar se sig som våldsutsatt, samtidigt som mannen fortsätter 
utsätta henne för våld. De kvinnor som polisanmälde menar att framställer 
polisanmälan var en nödvändighet, en sista utväg när andra alternativ uttömts 
för att få mannen att upphöra med våldet. 

Avhandlingen uppmärksammar även polisanmälans och rättsprocessens be-
tydelse för kvinnors möjligheter att ta sig ur våld. Resultaten visar att andras 
polisanmälan kan bidra till att kvinnan kommer ur våld, vid en tidpunkt vid 
vilken det kan vara svårt för kvinnan att ta sig ur våld på egen hand. Resulta-
ten visar även att rättssystemets gensvar på våldet, särskilt rättsprocessens ut-
fall, är centralt för den betydelse som polisanmälan får för frigörelsen från 
våld. Gensvar i form av skyddsåtgärder, bemötanden som bekräftar våldet 
som brottsligt, frihetsberövanden och fällande domslut kan underlätta kvin-
nans möjligheter att ta sig ur våldet. Och omvänt, gensvar i form av otillräck-
ligt skydd, bemötanden som förmedlar att våldet inte är allvarligt eller brotts-
ligt och nedläggningsbeslut kan försvåra kvinnans möjligheter att ta sig ur 
våldet. Resultaten tyder på att både våldsutövare och våldsutsatta kan upp-
fatta rättsprocessens utfall som en signal om vad som är tillåtet respektive 
otillåtet i samhället, vilket i sin tur kan få konsekvenser för mannens fortsatta 
våld mot kvinnan. De män som dömdes trappade antingen ned eller upphörde 
med våldet mot kvinnorna. I nästan alla fall där förundersökningarna lades 
ned fortsatte männen utöva våld mot kvinnorna.  

Rättssystemets hjälp framstår inte som lättillgänglig för våldsutsatta kvin-
nor. I avhandlingen uppmärksammas olika hinder, såväl för att kvinnor ska 
polisanmäla, som för att kvinnor som polisanmält ska erhålla hjälp att ta sig 
ur våld. Deltagarna beskriver en rättslig hantering av deras ärenden som 
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många gånger innehöll brister och som upplevdes som påfrestande. Avhand-
lingen belyser olika taktiker som kvinnor kan använda för att hantera rätts-
processen. Valet av taktik är relaterad till kvinnans beroende av rättssystemets 
hjälp för att ta sig ur våld. Vid hög grad av beroende agerade deltagarna för 
att öka sina möjligheter att få tillgång till denna hjälp. 

Avslutningsvis belyser avhandlingen rättssystemets praktiska hantering av 
våldet, i relation till det jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra. Resultaten tyder på att samtidigt som rättssystemet ge-
nomför satsningar för att motverka mäns våld mot kvinnor i nära relationer, 
så kan den rättsliga hanteringen av våldet i praktiken ha motsatt verkan, och i 
förlängningen återskapa ojämlikhet mellan kvinnor och män. 
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BILAGA 1: RÄTTSPROCESSEN 

I den här bilagan beskrivs rättsprocessen från polisanmälan till domslut. Be-
skrivningen nedan är daterad på så sätt att den beskriver rättsprocessen så 
som den ser ut 2016 när avhandlingen skrevs. Intervjudeltagarna befann sig 
inom det straffrättsliga systemet mellan åren 1996-2011. Rättsprocesserna för 
intervjudeltagarna kan därmed ha sett något annorlunda ut, men beskrivning-
en nedan kan ändock ge läsaren en uppfattning i stora drag om hur en rätts-
process går till. 

Polisen har till uppgift att ta emot alla polisanmälningar om misstänkta 
brott. Polisen ska upprätta en polisanmälan vid kännedom om mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer. I polisanmälan rubriceras våldet utifrån straffrättens 
brottsrubriker. När brotten polisanmäls inleds en rättsprocess. Den våldsut-
satta kvinnan, brottsoffret, blir då en målsägare. Därefter fattar polis eller en 
åklagare beslut om att inleda en förundersökning. Om förundersökning inleds 
om ett sexualbrott eller brott som kan ge fängelse ska ett målsägandebiträde 
förordnas. Ett målsägandebiträde är en juridiskt utbildad person vars uppgift 
är att vara ett stöd under rättsprocessen till den som utsatts för allvarligare 
brott. Polis och åklagare är skyldiga att informera målsägaren om hennes rät-
tigheter och vilka möjligheter till hjälp som finns. Exempelvis information om 
målsägandebiträde, brottsskadeersättning, kontaktförbud och om frivilligor-
ganisationers stöd. Målsägaren har även rätt att få kontinuerlig information 
om det egna ärendet och att få besked om beslut.  

Till polisens uppgift hör också att skydda brottsoffer. Polisen ska göra en 
riskanalys och ta ställning till vilka skyddsåtgärder som bör vidtas på kort och 
lång sikt för att skydda kvinnan från ytterligare våld och öka hennes trygghet. 
Exempel på skyddsåtgärder är säkerhetssamtal, skydd av personuppgifter, 
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skyddspaket, kontaktförbud och förbättrat skalskydd, inklusive skyddat bo-
ende. Polis, åklagare och tingsrätt har möjlighet att frihetsberöva den miss-
tänkte mannen genom att gripa (polis), anhålla (åklagare) eller häkta (tings-
rätt) honom. Om polisen får veta att barn upplevt pappas våld mot mamma 
eller själva utsatts för brott ska polisen anmäla det till socialnämnden. Barn 
som upplevt våld är inte brottsoffer i straffrättslig mening, men har möjlighet 
att få brottsskadeersättning från staten. Polisen ska därför dokumentera barns 
närvaro.  

Förundersökningsledaren, oftast en åklagare vid mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer, ger direktiv till polisen om vilka åtgärder som ska vidtas. Ex-
empelvis förhör med den misstänkte, målsägaren och eventuella vittnen. 
Andra åtgärder kan vara bevissäkring, såsom dokumentation av skador och 
brottsplats samt inhämtande av rättsintyg. Ett rättsintyg är ett skriftligt medi-
cinskt utlåtande om skador. Polisens uppgift är att utreda om ett brott är be-
gånget, vilket brott, vem som kan misstänkas för det och om det finns tillräck-
liga skäl för åtal mot den misstänkte.   

Förundersökningen upphör genom att den läggs ned när det inte längre 
finns skäl att fullfölja den eller att den avslutas. Beslutet om en nedlagd förun-
dersökning motiveras. En vanlig motivering är ”brott kan ej styrkas”, vilket 
innebär att förundersökningsledaren inte anser sig ha tillräckliga bevis om 
brottet. Ett nedläggningsbeslut kan överklagas genom att en begäran om över-
prövning sker till en högre åklagare. När förundersökningen avslutats sam-
manställs alla uppgifter i ett förundersökningsprotokoll som ges till åklagaren. 
Förundersökningsprotokollet utgör underlag för om åtal ska väckas eller om 
ärendet ska läggas ned. Åklagaren får bara väcka åtal om bevisningen är så 
stark att en fällande dom kan förväntas. Om åklagaren beslutar att väcka åtal 
sänder denne in en stämningsansökan till tingsrätten. I den beskrivs vad som 
skett, vem som är tilltalad (misstänkt), vem som är målsägare, vilket brott som 
begåtts (det lagrum som åberopas) och de bevis som åberopas. Tingsrätten 
kallar då till en huvudförhandling (rättegång) som leds av en domare.  

Rättegången är vanligtvis offentlig, vilket innebär att allmänheten får när-
vara. Under rättegången ska tingsrätten bestämma om den som misstänks för 
ett brott ska dömas för det. Domstolen går då igenom det som har betydelse 
för målet. Åklagaren lägger först fram sina ansvarsyrkanden och den tilltalade 
tillfrågas om denne erkänner eller förnekar brottet och om denne går med på 
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att betala skadestånd. Åklagaren börjar med sin sakframställan, vilket är en 
redogörelse för hur denna anser att brottet har gått till. Därefter får målsä-
gandebiträdet och försvararen göra en sakframställan. Efter det påbörjas be-
visupptagningen. Då förhörs i tur och ordning målsägaren, den tilltalade och 
eventuella vittnen. Under förhören har åklagare, målsägandebiträde, den tillta-
lades försvarsadvokat, domare och nämndemän möjlighet att ställa frågor. 
Om målsägaren känner sig rädd för den tilltalade kan domstolen bestämma 
att den tilltalade inte får närvara i rättssalen under förhöret, utan får följa för-
höret via högtalare i ett annat rum. Om den tilltalade nekar till brott är för-
svarens uppgift att ifrågasätta, motbevisa och mildra åklagarens påståenden i 
gärningsbeskrivningen (Nylén 2014). Efter förhören sker en genomgång av 
den tekniska och skriftliga bevisningen. Efter bevisupptagningen följer avslut-
ningsfasen. Då går domstolen igenom den tilltalades personliga förhållanden. 
Huvudförhandlingen avslutas med att åklagaren, målsägandebiträdet och för-
svararen håller sina slutanföranden. Då går de igenom hur de ser på bevis-
ningen och argumenterar för hur domstolen ska döma. Efter huvudförhand-
lingen håller rätten en överläggning mellan domare och nämndemän. Nämn-
demännen, som inte är juridiskt utbildade utan politiskt valda för att represen-
tera allmänheten, ska komplettera domaren. Därefter meddelas domen. Av 
domslutet framgår om den misstänkte fällts, vilken påföljd denne får och om 
brottsoffret får skadestånd. Straffet, eller påföljden, kan vara böter, fängelse, 
villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Domen kan 
överklagas till hovrätten inom tre veckor. 
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