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Förord 

Varmt tack till samtliga intervjupersoner som medverkat i studien! Ni har frikostigt delat 

med er av era livsberättelser och därmed gett möjlighet till ökad kunskap om uppbrott ur 

våld i nära relationer. Tack till Anna Källdén vid Kampanj R, som initierat projektet, hjälpt 

oss att komma i kontakt med intervjupersoner samt transkriberat material. Tack till 

kriminolog Susanne Strand som under stor del av projekttiden varit projektledare samt till 

Lotta Brännström som genomfört intervjuer och transkriberingar! Slutligen, tack till 

Länsstyrelsen Västernorrland för att ha finansierat projektet! 

 

Sundsvall 2015-06-05 

Karin Jarnkvist   
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Inledning  

Kampanj R – Kunskapsbanken är en kombination av forskning, utveckling och spridning av 

kunskap vad avser våld i nära relationer. Projektet är tänkt att utvecklas under flera år med 

avsikt att bli en etablerad kunskapsbank i Sverige där enskilda individer kan fylla i ett 

frågeformulär på nätet om sina kunskaper och erfarenheter om våld och relationer. Målet är 

att utveckla en databas som lagrar de anonyma svar som respondenter fyller i via en 

webapplikation. Databasen kan användas för forskning och utveckling vad avser våld i nära 

relationer.  

Den här rapporten behandlar den första delen av projektet, ”Kunskapsbanken en del av 

Kampanj R – Att främja fler goda relationer genom ökad tillit tolerans och självkännedom”, 

som pågått från september 2014 till maj 2015. Studien inbegriper intervjuer med tidigare 

våldsutsatta. Utifrån analysen av dessa intervjuer har en enkät utarbetats, vilken är avsedd att 

användas i kunskapsbanken. Syftet med delprojektet är att få en ökad förståelse för de 

mekanismer som påverkar uppbrott från våld i nära relation och vad samhället kan göra för 

att stödja och hjälpa personer som drabbas. Vuxna heterosexuella parrelationer är den form 

av nära relationer som delstudien uppmärksammar. Med uppbrott menas här den process 

som leder fram till att den våldsutsatta lämnar relationen. Frågan om hur samhället kan stödja 

de våldsutsatta gäller både under själva uppbrottsprocessen som under tiden efter. 18 

heterosexuella män och kvinnor runt om i Sverige som varit utsatta för våld i tidigare 

parrelationer har intervjuats om sina erfarenheter av relationerna och uppbrotten ur dem.  
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Tidigare forskning om uppbrott 

Forskning om våld i nära relationer har länge varit, och är fortfarande i hög grad, studier av 

kvinnors upplevelser av våld i vuxna heterosexuella relationer. Forskning om våldsutsatta 

kvinnors uppbrott beskriver uppbrottet – när en kvinna lämnar den våldsamma relationen – 

som en eller flera uppbrottsprocesser med ett antal olika stadier eller faser. Start- och slutpunkt 

samt antal stadier i processerna varierar mellan olika forskares beskrivningar. Att utsatta 

kvinnor gradvis blir mer medvetna om de negativa konsekvenser som våldet har för 

relationen, dem själva och framför allt eventuella barn är enligt Viveka Enanders 

forskningsöversikt om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess (2009) gemensamt för 

samtliga beskrivningar av misshandlade vuxna kvinnors uppbrott ur heterosexuella 

relationer.  

Olika händelser – som en särskilt allvarlig misshandel, att barnen bevittnar eller utsätts för 

våld eller att någon utomstående ingriper – kan sätta igång uppbrottsprocessen och enligt 

vissa modeller leda till att kvinnan går från en fas till nästa (se exempelvis Burke m fl 2001). 

De flesta misshandlade kvinnor gör mellan tre och fem tillfälliga uppbrott innan de lämnar 

relationen helt (Enander 2009). Det slutliga uppbrottet föregås ofta av följande faktorer: 

1. En försämring av relationen och/eller ökad grad av våld. 

2. Kvinnan fruktar för den egna, sina barns eller andras säkerhet. 

3. Kvinnan känner ökad personlig styrka och handlingskraft. 

4. Kvinnan börjar uppfatta relationen som en misshandelsrelation. 

Många forskare beskriver också en eller flera vändpunkter under uppbrottsprocessens gång. 

Definitionen av vad som är en vändpunkt skiljer sig också åt. Somliga forskare beskriver själva 

beslutet att lämna relationen som en vändpunkt, andra syftar på det faktiska uppbrottet och 

ytterligare andra beskriver det förändrade sättet att se på sin livssituation som en vändpunkt 

(Enander 2009).  

Känslornas betydelse har också uppmärksammats i forskningen om uppbrott. Att förlora 

hoppet om relationen, att mobilisera ilska och därmed egen styrka eller att bryta starka 

känslomässiga band är några av de känslor som beskrivs som viktiga i uppbrottsprocessen (se 

exempelvis Enander & Holmberg 2008). Enander och Holmberg beskriver att flera 

uppbrottsprocesser pågår parallellt. Att kvinnan lämnar den våldsamma mannen är en 

process. Förståelseprocessen, alltså att kvinnan förstår vad hon varit med om, är en annan 

process. Den kan ta betydligt längre tid än det fysiska lämnandet. En del kommer aldrig ur 

den. Ovan nämnda känslor är särskilt viktiga i förståelseprocessen.  
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Mäns utsatthet för våld 

Unga män är överrepresenterade som både förövare och offer när det gäller våld generellt 

men andelen minskar sedan med stigande ålder enligt (Ungdomsstyrelsen 2013). Tidigare 

forskning visar att våld är starkt förknippat med maskulinitet bland unga i Sverige. Pojkars 

våld på ett generellt plan ses som moraliskt problematiskt, men också som något relativt 

accepterat. Det anses vara fel men inte konstigt eller kontroversiellt, vilket flickors våld 

uppfattas vara. Pojkar och män förväntas också att slå tillbaka, vilket inte flickor och kvinnor 

förväntas göra. Att slå tillbaka ses som ‘naturligt’ för pojkar men ‘onaturligt’ för flickor 

(Gottzén 2014). Dessa förväntningar leder till stereotypa föreställningar av offer och förövare, 

vilket gör att mäns utsatthet för våld ofta osynliggörs.  

Medan utövandet av våld ofta kan ge högre maskulin status riskerar utsattheten för våld att 

underminera maskulin identitet. Pojkar som utsatts för överfallsvåld hanterar detta dilemma 

genom att framställa sig själva som ”offervärda”. De tonar ner sina skador och beskriver våldet 

de utsatts för som annorlunda än ”normalt” våld (Gottzén 2014). Det finns förhållandevis få 

studier om mäns utsatthet för våld i nära relationer. Den mesta forskning som finns om mäns 

utsatthet för våld i heterosexuella relationer är kvantitativa studier från framför allt 

Nordamerika, i vilka unga mäns utsatthet är i fokus. Många har varit jämförande studier 

mellan unga män och kvinnor och resultatet visar att kvinnor oftare utsätts för grovt, 

systematiskt, kontrollerande och sexuellt våld i jämförelse med män (Nybergh 2013).  
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Metod 

Det här är en kvalitativ studie med intervjuer av tidigare våldsutsatta vuxna män och kvinnor. 

Med utgångspunkt i analysen har enkätfrågor utformats, vilka syftar till att undersöka 

allmänhetens erfarenheter och kunskap om våld i nära relationer. Där finns också frågor om 

hur våldsutsatta upplever kontakten med myndigheter. Den här rapporten är en kort 

sammanfattning av de huvudsakliga resultat som kommit fram i intervjustudien. 

Frågeformuläret finns bifogad rapporten som bilaga 2. Magisterstudenten Lotta Brännström 

har också använt intervjumaterial inhämtat genom projektet när hon skrivit sin uppsats, The 

Unexpected Shape of Partner Violence – What is expected is not necessarily what is. Uppsatsen 

handlar om våldsutsatta mäns och kvinnors upplevelser av mötet med myndigheter.  

 

Intervjupersoner 

Karin Jarnkvist och Lotta Brännström intervjuade arton tidigare våldsutsatta under våren 

2015. Tre män och 15 kvinnor från såväl mindre som större orter i Sverige har deltagit i 

intervjuerna. Spridningen mellan orter har varit viktig för att få en förståelse för rumsliga 

faktorers betydelse för uppbrottsprocessen. Även åldern har betydelse för hur utsatta hanterar 

uppbrottet och vilka personer, myndigheter och organisationer som blir viktiga för individen 

under uppbrottet. Intervjupersonerna var mellan 25 och 63 år vid tiden för intervjuerna och 

hade lämnat de våldsamma relationerna för mellan 1,5 till 16 år sedan. Samtliga intervjuade 

har haft kontakt med myndigheter i samband med uppbrottet och flera har det fortfarande, 

framför allt i frågor som gäller vårdnad om barn. Det här skiljer projektet från mycket annan 

forskning om uppbrott ur våld i nära relationer, där de intervjuade ofta är inne i ett tidigare 

skede av uppbrottsprocessen. Genom att i forskning om uppbrott också anknyta till tiden efter 

separationen blir uppbrottets komplexitet synlig, vilket det här projektet också visar.  

 

Narrativ intervju och analys 

Vi använder de verktyg som finns att tillgå inom berättelseforskningen, även kallad narrativ 

teori och metod. Narrativ metod kan användas på många olika sätt och är vanlig i studier av 

processer, som exempelvis uppbrott ur en nära relation som varit våldsam. Genom att i 

analysen fokusera på vändpunkter i livsberättelsen, alltså de avgörande händelser som gör att 

livet ställs på sin spets, kan vi få fram de teman som är centrala i kvinnornas berättelser 

(Johansson 2005).  

Intervjumetoden går ut på att fånga den intervjuades berättelse om ett sammanhang eller 

skeende. Intervjuarens främsta roll är att stimulera berättandet genom att ställa öppna 

inledande frågor och förtydligande uppföljningsfrågor då så behövs. Under intervjuerna 

ställdes frågor om händelser som enligt intervjupersonen varit av betydelse för uppbrottet ur 
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relationen. Intervjupersonen ombads berätta om relationen, från det att den inleddes och fram 

till det fysiska uppbrottet. Men en relation avslutas inte alltid i och med att den ena personen 

lämnar den andre. Om det exempelvis finns barn med i bilden har den våldsutsatta och 

förövaren ofta en fortsatt kontakt på ett eller annat sätt, vilket gör att uppbrottsprocessen kan 

upplevas fortgå även efter det fysiska lämnandet. För att få en förståelse för den fortsatta 

process som uppbrottet kan innebära var det angeläget att den intervjuade även berättade om 

tiden efter det fysiska uppbrottet, alltså själva lämnandet. Relationen till såväl förövaren som 

till andra i den utsattes omgivning samt upplevd kontakt med myndigheter och andra 

organisationer var centrala i berättelsen. Se vidare i intervjuguiden, bilaga 1. 

Projektet följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig 

forskning och blev godkänt av etikprövningsnämnden vid Umeå universitet i januari 2015. 

Medverkan bygger på frivillighet och samtycke från deltagarna vilket innebär att de när som 

helst kunnat avbryta sin medverkan. Vi har varit måna om att deltagarna ska känna sig 

välinformerade om studien innan de tackar ja till medverkan och att de ska känna sig 

komfortabla under intervjun. De intervjuade har haft möjlighet att välja att inte besvara vissa 

frågor eller att avbryta intervjun om de så önskat. Det har dock inte skett. Materialet 

anonymiserades i samband med transkriberingen och har behandlats konfidentiellt.  

  



MITTUNIVERSITETET  Kampanj R - Kunskapsbanken 

 

8 

Upplevelser av relationen och uppbrottet 
Det övergripande syftet med projektet är att få ökad förståelse för de mekanismer som 

påverkar uppbrott från våld i nära relation och vad samhället kan göra för att stödja och hjälpa 

personer som drabbas. I studien används ett genusperspektiv som synliggör sociala och 

rumsliga strukturers betydelse för hur våldsutsatta upplever och hanterar uppbrottet. 

 

Kvarhållande mekanismer 

Uppbrott ur nära relationer som innehåller någon form av våld beskrivs i tidigare forskning 

ofta som en process med ett flertal tillfälliga uppbrott och återföreningar innan det slutliga 

uppbrottet sker. Personer som lever i en destruktiv relation kan ha många svårigheter att ta 

sig igenom, såväl praktiskt som känslo- och förståelsemässigt, innan de kan lämna relationen. 

Ofta upptrappas våldet gradvis. Det som börjar med en nedvärderande kommentar och lätt 

knuff övergår med tiden till kraftigt fysiskt våld. Den långsamma förändringen gör att våldet 

så småningom upplevs vara en normal del av relationen. Normaliseringen och 

internaliseringen av våldet gör det svårt för den utsatta att förstå vad hen utsätts för och 

besluta sig för att lämna relationen. Den utsatta kan också ha starka känslor för sin partner, 

vilket gör det svårt att bryta upp. Viljan att hålla ihop familjen och/eller rädslan för vad som 

ska hända med eventuella gemensamma barn om relationen bryts kan vara kvarhållande 

faktorer.  

Dessa faktorer blir tydliga i såväl de intervjuade kvinnornas som männens berättelser. Här blir 

också sociala föreställningars begränsningar synliga. Tidigare forskning visar att unga kvinnor 

som lever i våldsamma relationer har svårt att lämna relationen eftersom de inte identifierar 

sig med bilden av en våldsutsatt kvinna (Gottzén & Korkmaz 2013). Samma mönster finns hos 

flera av de här intervjuade kvinnorna. Det gäller särskilt de som har hög utbildning och 

uppfattar sig själva som starka individer. Den offentliga berättelsen om den misshandlade 

kvinnan betonar den utsatta som ett offer. Den person som inte bekräftar den bilden kan ha 

svårt att se sin egen utsatthet och söka hjälp, och upplever också svårigheter med att få hjälp 

från myndigheter och andra (se vidare nedan).  

Intervjuerna visar också att graden av normalisering av våldet skiljer sig åt bland de utsatta. 

Bland de intervjuade finns personer som säger att de väldigt tidigt i relationen förstått att 

något varit fel. Det kan handla om att den utsatta tidigt uppmärksammar att partnern reagerar 

på motgångar på ett sätt som inte är sunt, även om det inte alltid handlar om att partnern går 

till fysiskt angrepp. Dessa personer beskriver att de varit på väg ut ur relationen hela tiden, 

även om det kan ha tagit flera år innan det slutliga fysiska uppbrottet skedde. För dem har 

våldet aldrig blivit normaliserat. Däremot har det varit andra faktorer som gjort att de inte 

lämnat relationen på en gång. I flera fall handlar det om kvinnor som blivit gravida väldigt 

tidigt i relationen och försökt att hålla ihop familjen så länge det gått, även om situationen inte 

varit bra. En del av dem har varit rädda för att mannen ska få delad vårdnad om barnen om 
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hon lämnar honom, vilket hon inte vill riskera. Kvinnan lever hellre i en destruktiv relation än 

låter mannen vara ensam med barnen under perioder. Några av de intervjuade har dock 

lämnat relationen efter bara några månader men trakasserierna kan ha fortsatt, och även 

eskalerat, efter det att kvinnan lämnat relationen. Den variation som finns i fråga om grad av 

normalisering har inte uppmärksammats i tillräckligt hög grad i tidigare forskning, vilket kan 

bidra till en alltför snäv bild av uppbrottet och den våldsutsatta.  

En försämring av relationen och/eller ökad grad av våld, att kvinnan fruktar för den egna, sina 

barns eller andras säkerhet, att kvinnan känner ökad personlig styrka och handlingskraft samt 

att kvinnan börjar uppfatta relationen som en misshandelsrelation är faktorer som enligt 

tidigare forskning om kvinnors utsatthet ofta föregår det slutliga uppbrottet. Dessa faktorer 

återkommer också i de intervjuade männens och kvinnornas berättelser om uppbrotten.  

 

Avgörande sociala relationer 

Betydelsen av vuxna som tidigt uppmärksammar och tar våldet på allvar poängteras i de 

intervjuade unga kvinnornas och männens berättelser om uppbrottet. För de intervjuade som 

var omkring 20 år när de inledde relationen var föräldrars och andra vuxnas insatser av stor 

betydelse för att den unga ska kunna ta sig ur en destruktiv relation. Föräldrars betydelse för 

unga våldsutsatta har också uppmärksammats i tidigare forskning (Gottzén och Korkmaz 

2013). En av de intervjuade unga kvinnorna berättar om en annan vuxen person än den 

utsattes förälder som tidigt såg signaler på att den unga kvinnan var inne i en dålig relation 

och denne uppmärksammade henne på det. I det här fallet berättade den vuxne om sin goda 

relation till sin partner och pratade om vikten av frihet och respekt inom en relation. Att bli 

uppmärksammad på att man själv lever i en destruktiv relation och att goda relationer är 

annorlunda beskriver den intervjuade unga kvinnan som avgörande vändpunkt för att hon 

skulle ta steget och lämna den våldsamme man hon levde med.  

Gottzén och Korkmaz betonar också vänners betydelse för den våldsutsatta under 

uppbrottsprocessen. I de intervjuer vi hade inom projektet var vänner särskilt viktiga för 

männen. De upplevde att de blev förlöjligade när de uttryckte oro runt hot och misshandel till 

polis. Därför var familj och vänner det primära stödet vid uppbrotten för dem.  

Även för äldre utsatta kan signifikanta andra ha en viktig funktion i berättelsen om uppbrottet. 

För flera av de intervjuade verkar de minnen vara särskilt tydliga, då en person – närstående 

eller en myndighetsperson – sagt något som varit avgörande för den utsatta i uppbrotts- och 

förståelseprocessen. Sådana händelser – när en person uppmärksammar den utsatta på något 

i relationen som hen tidigare inte sett – kan betecknas som en slags vändpunkt. Efter den 

händelsen blir det sig inte riktigt likt. Ibland får händelsen tydliga konsekvenser på en gång, 

som en polisanmälan, men ofta beskrivs dessa vändpunkter som svaga förskjutningar i 

relationen.  
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En kvinna minns exempelvis ordagrant vad hennes väninna sa när de innan uppbrottet 

samtalade om den intervjuades relation till sin man och hur ensam och ledsen hon kände sig 

i relationen. Väninnans uppmaning ”ta dig ur!” upprepas flera gånger i den intervjuades 

berättelse. De förlösande orden beskrivs av den intervjuade som starten på 

uppbrottsprocessen även om det kom att ta flera år innan kvinnan slutligen lämnade mannen. 

Några av de intervjuade har, som denna kvinna, berättat för nära vänner om sin situation och 

ibland frågat om det är normalt att ha det så som hon har det. Flertalet av de intervjuade har 

dock försökt att dölja situationen för omgivningen. Ibland har dock vänner eller närmaste 

familjen uppmärksammat dem på att de inte tycker om mannen eller att de upplever att något 

är fel. 

Ibland behöver kvinnan få höra flera gånger att hon lever i en destruktiv relation innan hon 

börjar lyssna på orden och ta dem till sig. Enander och Holmberg (2008) beskriver hur 

omgivningens påpekanden ibland kan ha motsatt effekt än de är avsedda att ha, och leda till 

att kvinnan knyter sig än närmare mannen än hon tidigare gjort. Några av de kvinnor vi 

intervjuat i projektet säger detsamma men tillägger att de, även om de i stunden sköt 

omgivningens förmaningar ifrån sig, ändå bar orden inom sig. Orden blev viktiga för 

kvinnorna när de i ett senare skede börjar processen med att på allvar bryta relationerna och 

göra sig fria. Då plockar de fram de ord som andra sagt ur sitt minne och använder dem för 

att övertyga sig själva om behovet av att bryta upp.  

Flertalet av de intervjuade säger att de önskar att omgivningen hade gjort mer för dem; att 

anhöriga och vänner hade pratat om det de såg som var fel och ibland även att de hade agerat 

i handling. Kvinnor som inte passar in på den vanliga föreställningen om den misshandlade 

kvinnan berättar om hur svårt det varit för dem att få omgivningen att inse att de lever i en 

destruktiv relation. Några har i efterhand fått höra att de har sett så tuffa ut och att de verkar 

ha klarat sig så bra ändå så omgivningen har inte gjort något, även om de förstått att relationen 

varit dålig.  

Det finns dock exempel på handlingskraftiga personer, som ett fall där en närstående person 

skjutsade den utsatta kvinnan till polisen så snart hon lämnat mannen efter ett övergrepp. 

Först efteråt insåg kvinnan att hon i och med besöket på polisstationen faktiskt hade gjort en 

anmälan mot mannen. Om det dragit ut längre på tiden är det möjligt att hon inte ens kontaktat 

polisen och gjort någon anmälan, säger hon. Detsamma gäller om hon innan hade förstått vad 

anmälan skulle resultera i. Mannen fick fängelsestraff och blev därmed separerad från barnen 

vilket kvinnan, när det skedde, tyckte var svårt. Vad skulle hon säga till barnen? Hon var också 

rädd för vad mannen skulle göra när han kom ut från fängelset. Kvinnors rädsla för att anmäla 

de våldsamma männen har också uppmärksammats i tidigare forskning. Men även om den 

intervjuade kvinnan var rädd och tyckte att det var svårt att orsaka mannen en fängelsedom 

är hon tacksam mot den person som tog henne till polisen.  
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Upplevelser av myndighetskontakter 

Såväl sociala som rumsliga faktorer har stor betydelse för hur de intervjuade upplever kvalitén 

i myndigheters arbete. De intervjuade männen har tydligt känt av de sociala begränsningarna. 

Samtliga upplever en ovilja från myndigheters sida att ta deras berättelser på allvar. Det gäller 

särskilt polisen. Männen berättar att de ofta upplevt ett förlöjligande av allvarlighetsgraden 

när de velat rapportera en misshandel eller ansökt om kontaktförbud. Den utsatta uppger att 

det finns en slags förväntan från polisens sida att mannen ska kunna försvara sig själv, och 

majoriteten av informanterna har på grund av det negativa bemötande de fått första gången 

avstått från att rapportera eller be om hjälp vidare. Ett annat återkommande problem är att 

vid bråk där myndigheter har blivit kallad till hemmet, och kvinnan uppger att hon försvarat 

sig, upplever mannen att han omedelbart blir misstrodd till kvinnans fördel. Männen berättar 

att de under relationen levt med en rädsla för att bli anmälda av kvinnan. En av männen blev 

exempelvis anmäld för våldtäkt av sin partner; vilket senare visade sig vara en falsk 

anklagelse. Det är tydligt att rådande maskulinitetsnorm försvårar för männen i kontakten 

med myndigheterna. Enligt normen ska männen kunna försvara sig mot en kvinna, vilket gör 

att männen sällan ses som utsatta, och om de erkänns som utsatta så betraktas de inte som 

fullvärdiga män. Det negativa bemötandet gör heteronormen synlig. Mannen förväntas inte 

bara vara stark utan också vara den som utövar mest makt i en heterosexuell relation.  Mäns 

upplevelser av utsatthet och bemötande från myndigheternas sida behöver uppmärksammas 

mer i forskningen.  

Bland de intervjuade kvinnorna finns både positiva och negativa erfarenheter av kontakten 

med myndigheter. Även här har heteronormen och maskulinitetsnormen inverkan på hur 

kvinnor som söker hjälp upplever sig bli mottagna. Flera av de intervjuade kvinnorna känner 

att deras berättelser inte blir tagna på allvar i mötet med framför allt socialtjänsten gällande 

familjerättsliga ärenden. Kvinnor som har välutbildade, förmögna män eller män med stort 

inflytande i den aktuella kommunen upplever sig vara särskilt utsatta i mötet med 

socialtjänsten. De beskriver en upplevelse av att myndigheterna går männens ärenden. Det 

gäller exempelvis inom sjukvården, där flera utsattas journaler uppges ha kommit på 

villovägar. I några fall har de våldsamma männen startat intima relationer med en 

myndighetsperson eller någon av myndigheten anlitad som arbetar med ärendet. Det har skett 

inom flera olika myndigheter och med olika personer inblandade. Den våldsutsatta kvinnan 

får i dessa fall en än svårare situation eftersom myndighetspersonen blir jävig i fallet.  

Även rumsliga faktorer, som boendeort, har betydelse för upplevelsen av 

myndighetskontakterna. De kvinnor som bor i kommuner där arbetet med våld i nära 

relationer verkar ske genom samverkan och samordning myndigheter emellan upplever att 

arbetet präglats av hög kvalitet. De har snabbt fått hjälp och insatskedjan har fungerat väl. 

Ofta har såväl de själva som deras barn fått adekvat hjälp i form av samtalsstöd både under 

uppbrottsprocessen och efter att de lämnat den våldsamma mannen. Betydelsen av samverkan 
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och samordning uppmärksammas också i andra studier av våldsutsattas upplevelser av 

myndighetskontakter (Rejmer, Sonander & Agevall 2010). 

Andra kvinnor berättar om upplevd obalans myndigheter emellan vad gäller kunskap om 

våld i nära relationer. Samverkan inom och mellan myndigheterna verkar i dessa fall också 

vara låg. Den upplevda ojämlikheten vad gäller kunskap och arbetssätt gör kvinnorna osäkra 

på vad de kan säga och göra i kontakten med myndigheter för att skydda sig och sina 

eventuella barn. Frustrationen är ofta särskilt stark mot socialtjänsten och det är också där som 

samverkan inom myndigheten i flera fall upplevs vara svag. Den våldsutsatta kan exempelvis 

ha upplevt hög kvalitet i arbetet hos kommunens kvinnofridssamordnare men stora brister 

vad gäller kunskap om våld i nära relationer inom familjerätten. Kommunikationen inom 

myndigheten upplevs inte fungera vilket gör att det stöd som kvinnan kan ha fått i 

inledningsskedet inte bibehålls när ärendet går över till familjerätten.  

Flera kvinnor beskriver också att de upplever sig ha blivit dribblade mellan myndigheter utan 

att från början riktigt förstå hur arbetet går till och vad som händer i olika led. Betydelsen av 

att informera våldsutsatta om olika myndigheters arbete med ärendet och hur samverkan och 

samarbete sker myndigheter emellan har uppmärksammats också i tidigare studier (Rejmer, 

Sonander & Agevall 2010). Rättssystemet upplevs av flera utsatta vara särskilt svårt att förstå 

och hantera och flera kvinnor efterfrågar mer information om hur systemet fungerar och vad 

som händer i olika led, vilket kvinnor i andra studier också påtalat (Rejmer, Sonander, Agevall 

2010). I de fall där en eventuell polisanmälan mot mannen inte upplevs bli tagen på allvar eller 

där utredningen läggs ned går kvinnan sällan vidare med att göra nya anmälningar, vilket 

också visade sig i de intervjuade männens berättelser. Tidigare studier belyser betydelsen av 

att utsattas anmälan resulterar i ett rättsligt efterspel, som en bekräftelse på dennes erfarenhet 

av att vara utsatt för misshandel och kränkningar (Rejmer, Sonander, Agevall 2010). Känslan 

av maktlöshet är vanlig bland dem som gjort en polisanmälan som inte lett till åtal och flera 

av de intervjuade kvinnorna säger att de saknar tilltro till rättssystemet. Utsatta kvinnors 

misstänksamhet mot rättssystemet har också uppmärksammats i andra studier (Lövgren 

2014). 

För några av de intervjuade har dock mötet med polisen blivit avgörande för deras beslut att 

lämna relationen. En kvinna återkommer flera gånger under intervjun till att den polis hon 

träffat i polisstationen när hon anmält att hon blivit slagen sagt till henne att han såg att hon 

var stark nog att lämna den våldsamma mannen. Polisens bekräftelse av kvinnans egen styrka 

var enligt den intervjuade avgörande för att hon skulle våga lämna relationen. Även andra 

intervjuade berättar om avgörande ögonblick då särskilt poliser har sett den utsattas situation 

och sagt de rätta orden i rätt tid, vilket lett en livsavgörande förändring i kvinnans liv. I dessa 

fall har också kvinnornas anmälningar lett till fällande domar, vilket bidrar till att kvinnorna 

har stort förtroende för polismyndigheten. 
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Samtalsgrupper inom exempelvis kvinnojourer och andra ideella föreningar för våldsutsatta 

har varit viktiga för flertalet intervjuade kvinnor i deras process att förstå vad det är de har 

varit/är utsatta för. Upplevelsen av att inte vara ensam i sin utsatthet är här central. Kvinnorna 

får genom grupperna också möjlighet att sätta ord på sina upplevelser, vilket är centralt för 

förståelsen. Tidigare forskning betonar betydelsen av att nå förståelse för att kvinnan ska 

kunna gå vidare i sitt liv (Enander 2009). 
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med projektet är att få ökad förståelse för de mekanismer som 

påverkar uppbrott från våld i nära relation och vad samhället kan göra för att stödja och hjälpa 

personer som drabbas. De huvudsakliga resultaten presenteras här i punktform: 

 

 Personer som inte identifierar sig som våldsutsatta har svårt att se sin egen utsatthet och 

söka hjälp från myndigheter och andra.  

 

 Att personer i den utsattas omgivning uppmärksammar felaktigheter i relationen är 

viktig för individens uppbrottsprocesser även om individen i stunden reagerar negativt 

på uppmärksammandet. 

 

 Personer som bryter med rådande föreställningar om våldsutsatta upplever sig sällan bli 

bemötta med respekt av myndighetspersoner. 

 

 Våldsutsatta vars partner bryter med rådande föreställningar om våldsutövare upplever 

motstånd på grund av detta i kontakten med myndigheter. 

 

 Att den utsatta upplever sig bli bemött med respekt är avgörande för att hen ska uppleva 

att myndighetspersonen är kompetent på området. 

 

 God samverkan mellan myndigheter är viktig för att den utsatta ska uppleva att ärendet 

hanteras på ett kompetent sätt. 

 

 I kommuner där myndighetspersoners kunskap om våld upplevs vara låg och samverkan 

fungerar dåligt är den utsattas upplevelse av bemötandet negativ. Det omvända gäller i 

kommuner med hög upplevd kunskapsnivå hos myndighetspersonal och god samverkan 

myndigheter emellan. 

 

 Om en våldsutsatt gör en polisanmälan som inte leder till åtal är det troligt att personen 

inte gör fler anmälningar. 

 

 Samtalsgrupper för våldsutsatta kan hjälpa den utsatta personen vidare i 

förståelseprocessen.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjutillfället inleds med att forskaren presenterar sig och syftet med intervjun. Därefter 

informeras intervjupersonen om att intervjun spelas in och att ljudupptagningen förvaras så 

att enbart forskarna har tillgång till den. Forskarna berättar att deltagaren kan avbryta 

intervjun om och när hon så önskar utan att det medför några konsekvenser. Det som tas upp 

under intervjun kommer enbart att användas i forskning och forskarna delar inte med sig av 

information om deltagaren till utomstående. Innan intervjun startar ombeds deltagaren att 

skriva under samtyckesdokumentet. 

Efter inledande frågor om intervjupersonen (se nedan) erbjuds intervjupersonen att rita sin 

livskurva, med positiva och negativa händelser över respektive under medellinjen. Den/de 

våldsamma relationerna och uppbrotten från dessa står i särskilt fokus. Efterföljande frågor 

ställs i relation till samtalet om livskurvan, om intervjupersonen har valt att rita en sådan. 

 

Om intervjupersonen Berätta lite om dig själv! Nuvarande ålder, uppväxt, utbildning, 

yrke, tidigare relationer, tidigare upplevelser av våld, nuvarande 

relation. 

Om intervjupersonen upplevt våld i flera nära relationer pratar vi 

om samtliga relationer, med fokus på uppbrotten.  

Om livskurvan Berätta om din livskurva! Vad ser vi här? 

Om förhållandet När och hur träffades ni?  

  Hur länge var ni tillsammans? 

  Bodde ni ihop? Hur länge? 

  Barn? 

Om våldet Hur tog sig våldet uttryck? 

När började våldet ske? Första gången du tänkte att du var 

våldsutsatt i relationen? Hur reagerade du då? Vad gjorde du? 

Utövade du något våld, i form av självförsvar eller för att skada? 

Om uppbrottet Berätta om uppbrottet! När skulle du säga att uppbrottet började?  

Särskilda händelser som utlösande faktorer? 

Perioder av återförening? 

Är relationen helt avslutad? Hur lång tid tog uppbrottet? 

Om sociala relationer  Hur påverkades dina sociala relationer till familj och vänner av 

relationen? 

Sociala relationers betydelse under uppbrottet? 

Har du någon nära vän/förälder eller annan anhörig? Personens 

betydelse under uppbrottet. Hur reagerade de på din berättelse? 

Relation till vännen/den anhöriga efter uppbrottet? 
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Om stöd och hjälp Vem/vilka berättade du för först? Vad hände sedan? 

Relation till socialtjänst, kvinnojour, mansjour, tjejjour, polis eller 

annat? Hur upplevde du kontakten med dessa organisationer eller 

myndigheter? 

Hur hjälpte dina kontakter dig? 

Vilken hjälp önskar du att du hade fått, om någon annan än den du 

fick? 

Om känslor Vilken/vilka känslor är tydligast för dig när du tänker tillbaka på 

din relation? När du tänker på uppbrottet? i ditt nuvarande liv? 

Vad tänker du på när jag säger: Skam, skuld, rädsla, fruktan, ilska, 

hopp, glädje? 

Annan känsla du vill ta upp? 

Är det något du vill tillägga som vi har missat att prata om? 

 


