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Annika Rejmer

What’s in it for me?
Vad tjänar offer på att anmäla våld i nära relation?

Inledning
Det systematiska arbetet med att stoppa våld i nära relation inleddes för 
ungefär 70 år sedan och har bedrivits på såväl global som nationell nivå.1 
FN har utformat konventioner och resolutioner, där bland annat en gemen-
sam definition av våld i nära relation har formulerats för att underlätta 
arbetet.2 FN har därutöver bidragit till att synkronisera den nationella sta-
tistikföringen för att möjliggöra jämförelser mellan länder.3 På nationell 
nivå har lagar införts och reformerats både för att öka offrens rättssäkerhet 
och lagföringen av gärningspersoner. Dessutom har det psykosociala stödet 
utvecklats dels genom att personal på berörda myndigheter har utbildats, 
dels genom att utbudet av stöd till offer har utökats.4 Sverige har under 
de senaste tio åren gjort riktade satsningar för att få bukt med våld i nära 
relation. För att styra upp arbetet har strategier antagits och två miljarder 

1 1946 inrättades FN:s kvinnokommission.
2 1979 Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). 1981 
träder Kvinnokonventionen (CEDAW) i kraft i Sverige. 1993 FN:s deklaration om avskaffande 
av våld mot kvinnor, 2001 Resolution 55/66 om avskaffande av brott mot kvinnor i hederns 
namn antas av generalförsamlingen. 2006 Resolution 61/143 om att intensifiera arbetet med 
att motverka våld mot kvinnor antas av generalförsamlingen.
3 UN, The World’s Women 2015, Moving forward on gender statistics. 20181013.
4 Skr. 2007/08:39, Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 
och förtryck samt våld i samkönade relationer.
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avsatts för att genomföra dem.5 Trots detta är antalet kvinnor som anmä-
ler misshandel inomhus av en nuvarande eller tidigare partner oförändrat, 
drygt 10 000 per år.6 Effekten av gjorda satsningar är således inte statistiskt 
mätbara.

En jämförande studie av EU:s medlemsländer, från 2014, visar att andelen 
våldsutsatta kvinnor i Sverige är hög. Nästan var tredje kvinna har utsatts 
för sexuellt eller fysiskt våld av en tidigare eller nuvarande partner. Därmed 
toppar Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder samt Storbritannien 
och Lettland, EU:s lista över medlemsländer med högst andel våldsutsatta 
kvinnor.7 Sju procent av svenskorna uppgav dessutom att våldsutövaren är 
deras nuvarande partner. Motsvarande andel bland danskor och finskor var 
drygt tio procent.8 De nordiska länderna intar därmed även en tätposition 
på EU:s lista över andelen kvinnor som lever med våldsutövaren. En inte 
alltför långsökt slutsats av studiens resultat är att kvinnor som lever i värl-
dens mest jämställda länder också är mest våldsutsatta. Det är en slutsats 
som går stick i stäv med den svenska självbilden och feministisk familjeteori 
där skev maktdelning anses vara förklaringen till familjevåld.9 I rapporten 
från EU-studien presenteras tänkbara förklaringar till resultaten, exempel-
vis att jämförelser mellan länder fortfarande är metodologiskt vanskliga 
eftersom våld definieras på olika sätt såväl juridiskt som socialt. En annan 
förklaring som anförs är att kvinnors exponering för våld skiftar mellan 
medlemsländerna på grund av skillnader i umgänges-, och livsstilsmönster. 
Ju fler partners desto större exponering. Därutöver anförs att jämställdhet 
kan leda till en högre anmälningsbenägenhet eftersom anmälan sannolikt 
leder till åtgärder i mera jämställda länder. En annan förklaring är att våld 
är mera synligt i länder där det är kulturellt accepterat att tala om våld mot 
kvinnor.10 Utifrån dessa förklaringar borde mörkertalet vara lägre i Sverige 
än i de flesta av EU:s medlemsländer. BRÅ uppskattar att mörkertalet i 
Sverige beträffande brott i nära relation uppgår till 96 procent.11 I ovan 
refererade studie uppskattas det genomsnittliga mörkertalet bland EU:s 

5 Skr. 2007/08:39, 1 miljard kr, Skr. 2016/17:10, Makt, mål och myndighet – feministisk poli-
tik för en jämställd framtid. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor, 900 miljoner kr.
6 BRÅ, statistik, 20181013.
7 FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), Våld mot kvinnor: en undersökning 
omfattande hela EU, 2014.
8 FRA, Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU, 2014.
9 Anthony Giddens & Philip W Sutton (2014). Sociologi. 5., rev. och uppdaterade uppl. Lund: 
Studentlitteratur.
10 FRA, Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU, 2014.
11 BRÅ statistik, Våld i nära relationer, 20180919.



What’s in it for me?

239

medlemsländer till 67 procent.12 Detta resultat rör dock inte förekomsten 
av relationsvåld utan andelen kvinnor som har anmält den allvarligaste inci-
denten de utsatts för. Därmed går det inte att göra några jämförelser mellan 
BRÅ:s uppskattning och studiens resultat avseende mörkertal. Förklaringen 
att det är metodologiskt vanskligt att göra jämförelser mellan olika länder 
kan alltså vara relevant. Sverige placerar sig också i toppen på listan över 
andelen våldsutsatta kvinnor som lever med våldsutövaren. Detta resultat 
kan tolkas som att det är svårare att lämna en våldsam relation i Sverige än 
i flertalet av EU:s medlemsländer. Att anföra jämställdhet som förklaring till 
Sveriges placeringar på EU:s listor, är således inte övertygande.

Ett uppskattat mörkertal om 96 procent innebär att åklagarmyndigheten 
endast får information om fyra procent av utövat våld i nära relation. En sådan 
begränsning torde inte bara påverka förutsättningarna för att nå samhällets 
målsättning om att våldet ska upphöra.13 Den torde också påverka möjligheten 
att uppnå kvantitativt mätbara effekter av genomförda satsningar.

En intellektuell resa med hjälp av tandem
Lena Holmqvist och jag har ”tandemföreläst” om våld i nära relation för 
blivande socionomer, utifrån våra respektive perspektiv; rättsdogmatik och 
rättssociologi. Det har inte bara varit intressant och lärorikt utan också riktigt 
trevligt. I vår föreläsning har emellertid våldsutsatta kvinnors obenägenhet 
att anmäla endast berörts flyktigt. Syftet med denna artikel är, mot ovan-
stående bakgrund och pedagogiska erfarenhet, att utifrån ett rätts socio logiskt 
perspektiv utforska incitament för våldsutsatta kvinnor att anmäla en tidigare 
eller nuvarande partners våld.

Rättssociologiska studier av samhället
För att kunna förstå och förklara samhällsfenomen delar samhällsvetenskapen 
in samhället i tre nivåer. På makronivå studeras gällande rätt i vid bemärkelse, 
på mesonivå undersöks myndigheters implementering av gällande rätt och på 
mikronivå utforskas individers uppfattning om gällande rätt och effekten av 
myndigheters rättstillämpning. Studier på mikronivå medger således också 
en utvärdering av vidtagna förändringar på meso- och makronivå.14

12 FRA, Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU, 2014.
13 Prop. 2005/06:155, Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhets-
politiken.
14 Thomas Mathiesen (2005). Rätten i samhället: [en introduktion till rättssociologin]. Lund: 
Studentlitteratur.
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De åtgärder som har vidtagits för att bekämpa våld i nära relation i Sveri-
ge kan utifrån denna indelning, utan att göra anspråk på att vara en uttöm-
mande redovisning, kategoriseras enligt följande:

På makronivå har konventioner ratificerats15 och nationell lagstiftning 
reformerats. År 1982 infördes exempelvis en bestämmelse, som medför-
de att kvinnomisshandel kom att falla under allmänt åtal. Det innebar att 
åklagare kan väcka åtal för samhällets räkning när information om utövat 
våld erhålls, oberoende av offrets inställning.16 Året därpå infördes en möj-
lighet för hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänstpersonal att bryta 
sekretessen och lämna ut uppgifter vid misstanke om brott med en straff-
skala som översteg två års fängelse.17 År 2006 skärptes bestämmelsen till att 
gälla brott med en straffskala på minst ett års fängelse. Samtidigt utökades 
möjligheten att bryta sekretessen till att även omfatta misstanke om för-
sök till brott med en straffskala på minst två års fängelse.18 Därutöver har 
brottskatalogen utökats genom att grov kvinnofridskränkning och olaga 
förföljelse har införts.19 Socialtjänsten och rättsväsendet har dessutom 
ålagts en skyldighet att stödja våldsoffer.20 Rättsväsendet kan ge stöd och 
skydd genom två lagar som infördes 1988: lag om besöksförbud och lag om 
målsägandebiträde.21 För socialnämndens vidkommande infördes år 1998 
en bestämmelse i socialtjänstlagen som medförde en skyldighet att verka för 
att våldsutsatta kvinnor får stöd och hjälp för att förändra sin situation.22 
Under 1980-talet infördes därutöver bestämmelser om samverkan mellan 
myndigheter som är involverade i samhällets hantering av våld i nära rela-
tion, exempelvis en generell bestämmelse i 6 § förvaltningslagen.23 Motsva-
rande bestämmelse infördes i 9 § socialtjänstlagen och i 3 § polislagen.24 
Av 3 § polislagen framgår dessutom att polis och åklagare är två separata 
myndigheter som har skyldighet att samverka. Socialtjänstens samverkans-
skyldighet kring brottsoffer har stärkts genom specifika skrivningar i kap. 3 
§ 5 socialtjänstlagen.25 Arbetet med att utöka myndighetssamverkan har 

15 Se ex. 1979 Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). 
1981 träder Kvinnokonventionen (CEDAW) i kraft i Sverige. 1993 FN:s deklaration om 
avskaffande av våld mot kvinnor.
16 Prop. 1981/82:43, Om ändring i brottsbalken (åtalsregler vid misshandel).
17 Prop. 1981/82:186, Om ändring i sekretesslagen m.m.
18 Prop. 2005/06:161, Sekretessfrågor – Skyddade adresser, m.m.
19 Prop. 1997/98:55, Kvinnofrid och prop. 2010/11:45, Förbättrat skydd mot stalkning.
20 Prop. 2006/07:38, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor.
21 Lag (1988:688) om kontaktförbud, Lag (1988:609) om målsägandebiträde.
22 Prop. 1997/98:55.
23 Prop. 1985/86:80, Om en ny förvaltningslag.
24 Prop. 1979/80:1, Om socialtjänsten och prop. 1983/84:111 med förslag till polislag.
25 Prop. 2000/01:80.
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resulterat i att ett flertal olika samverkansmodeller har utvecklats, exempel-
vis Koncept Karin, Utväg Skaraborg och Samverkan mot våld i Norrbotten.

När och varför kontaktar offer för våld i nära relation 
myndigheterna?
Av tidigare forskning, utifrån mikroperspektivet, framgår att våldsutsatta 
kvinnor framförallt kontaktar myndigheterna i två situationer.26 Den första 
situationen är förhanden då offret eller någon i hennes närhet ringer till 
polisen och ber om hjälp med att stoppa våld i en akut situation. Våld i nära 
relation faller under allmänt åtal varför polisen upprättar en anmälan på 
plats som delges åklagarmyndigheten. Den andra situationen föreligger då 
offret efter moget övervägande vänder sig till polisen och gör en anmälan, i 
regel några dagar eller någon vecka efter att brottet begicks. Bakgrunden till 
övervägandet är sannolikt att det är kvinnor som utsatts för upprepat våld 
och som till slut bestämmer sig för att anmäla i ett försök att förhindra att 
våldet upprepas.27 Våldsutsatta kvinnors primära incitament för att vända 
sig till samhället är således att få skydd från våld.

I vilken utsträckning kan samhället skydda offer  
från fortsatt våld?
I det akuta skedet kan samhället, via polisen, ge offret skydd genom att 
gripa misstänkt gärningsperson. Ett gripande innebär att den misstänkte 
omedelbart tas om hand av polisen och kvarhålls upp till tolv timmar (kap. 
24 § 7 rättegångsbalken). Ett gripande är emellertid ett tillfälligt frihetsbe-
rövande, i avvaktan på anhållan. En misstänkt gärningsperson kan anhållas 
om det är nödvändigt av utredningsskäl eller om brottet kan ligga till grund 
för häktning (kap. 24 § 6 rättegångsbalken). Den anhållne kan kvarhållas i 
tre dagar, därefter måste åklagaren antingen frige eller begära den anhållne 
häktad. Om den misstänkte friges har offret fått skydd under maximalt 84 
timmar. För att kunna häkta en person krävs dels att vederbörande på san-
nolika skäl är misstänkt för brott som kan ge minst ett års fängelse, dels att 
det finns risk för att den misstänkte försvårar brottsutredningen eller avvi-
ker (kap. 24 § 1 rättegångsbalken). Enligt tidigare forskning verkar våld i 
nära relation företrädesvis utgöras av knuffar, sparkar, örfilar, fasthållning 

26 Annika Rejmer, Anna Sonander & Charlotte Agevall (2010). Våldsutsatta kvinnor berättar: 
en utvärdering av projekt Karin. Stockholm: Rikspolisstyrelsen.
27 FRA, Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU, 2014.



Annika Rejmer

242

och luggning. Våldet kan också utgöras av att föremål kastas mot offret 
samt slag med knuten näve eller med ett hårt föremål.28 De tre sist nämn-
da handlingarna kan troligen rubriceras som grov misshandel, som har en 
straffskala som överstiger ett år, och kan därmed ligga till grund för häkt-
ning. Grov misshandel innebär att handlingen anses vara livsfarlig genom 
att offret har tillfogats svår kroppsskada, smärta eller allvarlig sjukdom som 
lett till vanmakt eller att offret har utsatts för särskild hänsynslöshet eller 
råhet (kap. 3 §§ 5–6 brottsbalken). I dessa fall är offret sannolikt redan 
föremål för hälso- och sjukvårdens omsorger och får därigenom ett visst 
skydd. I genomsnitt varar häktningstiden en månad.29 I det akuta skedet 
kan offer således räkna med att få skydd under drygt en månad genom att 
gärningspersonen hålls inlåst av rättsväsendet eller genom att vistas på en 
vårdinrättning.

Om det inte finns grund för ett gripande av misstänkt gärningsperson, ska 
polisen, i det akuta skedet, säkerställa att offret får skydd utom det egna 
hemmet (§ 2 p. 4 polislagen). Om tillgängliga skyddade boenden är stäng-
da eller fullbelagda erbjuds offer, enligt tidigare forskning, skydd på enkla 
hotell, vandrarhem eller härbärge för hemlösa kvinnor.30 Polisen informe-
rar socialtjänsten om att ett ingripande har gjorts. Socialtjänsten kontaktar 
därefter offret och gör en skyddsbedömning utifrån såväl det korta som det 
långa perspektivet (kap. 5 § 11 socialtjänstlagen). Skydd i det korta per-
spektivet brukar innebära ett biståndsbeslut om skyddat boende. Uppdraget 
att tillhandahålla skyddade boenden är inte reglerat i socialtjänstlagen men 
framgår av förarbetena till socialtjänstlagen.31 Det betyder dock inte att 
kommunerna själva driver dem. I åtta av tio kommuner använder sig social-
tjänsten av ideella kvinnojourer för att uppfylla sitt åliggande.32

Unizon som företräder 130 kvinnojourer, för statistik över jourverksam-
heten och genomför regelbundna enkätundersökningar rörande kommuner-
nas kvinnofridsarbete. Unizons statistik visar att vistelsetiden på skyddade 
boenden har ökat med femtio procent sedan 2012. Idag uppgår den till två 
månader.33 Ökningen förklaras dels av att hälften av Sveriges kommuner 

28 FRA, Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU, 2014.
29 Kriminalvården, statistik, 2018-11-06.
30 Rejmer et al., Våldsutsatta kvinnor berättar, 2010.
31 Prop. 2006/07:38.
32 Unizon, Kvinnofridsbarometern en granskning av kommunernas arbete mot mäns våld mot 
kvinnor, 2017. Se vidare Gabriella Nilsson & Inger Lövkrona (2015). Våldets kön: kulturella 
föreställningar, funktioner och konsekvenser. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
33 Unizon, Kvinnofridsbarometern 2017.
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inte ger våldsutsatta stöd för att skaffa en egen bostad, dels av rådande 
bostadsbrist.34 Sökandet efter en ny bostad kompliceras av att offer för våld 
i nära relation ofta behöver flytta till en annan ort, vilket förutsätter byte 
av arbete och skola för eventuella barn samt skyddade personuppgifter, för 
att ge ett visst skydd.35 Bostadsbristen kan således förklara varför, en i jäm-
förelse med andra EU länder, stor andel våldsutsatta i Sverige fortsätter att 
bo med förövaren.36

Sammanfattningsvis kan konstateras att incitamenten för våldsutsatta att 
anmäla sin utsatthet är få. Det gäller såväl i det akuta skedet som efter en 
viss tids övervägande. Utifrån ett makroperspektiv kan det förklaras av att 
samhället inte tar sin utgångspunkt i mikroperspektivet, den utsatta kvin-
nans perspektiv. Att beivra brott är prioriterat framför kvinnans individu-
ella behov och önskemål. På mesonivå kommer detta till uttryck genom 
att socialtjänsten, i de flesta kommuner, inte kan bistå offer med det mest 
elementära stödet, en bostad, på grund av rådande bostadsbrist. Det stöd 
som våldsutsatta kan räkna med från samhället, är skyddat boende under 
det akuta skedet. Det är ett stöd som sinom tid ställer offret i en valsituation; 
att antingen fortsätta att vara våldsutsatt eller att bli hemlös.

Den officiella bilden av våldsutsattas obenägenhet att  
anmäla våld i nära relation
Av BRÅ:s studier framgår att de främsta skälen till att offer avstår från att 
anmäla våld i nära relation är att polisen ändå inte kan göra något samt att 
offren inte orkar genomgå en rättsprocess. Att offer inte orkar medverka i 
rättsprocessen kan förklaras av otillräckligt skydd och stöd för en omstart 
av livet. En annan förklaring kan vara att offren upplever att samhället 
utsätter dem för en andra viktimisering. Utifrån ett samhällsteoretiskt per-
spektiv kan våld definieras som maktutövning och kontroll i olika samman-
hang och på olika sätt.37 Våldsutsatta kvinnor kan utifrån denna definition 
ses som utsatta för maktutövning och kontroll inte bara av våldsutövaren 

34 Unizon, Kvinnofridsbarometern 2017.
35 Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU10, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor 
m.m.
36 Se Olle Westlund, Olle, Melai Lehkamo & Sara Merenius, Målsägandes medverkan i rätts-
processen, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm, 2016.
37 Michael Johnson (2006) ”Conflict and control: Gender symmetry and asymmetry in domes-
tic violence”, Michael Johnson (2008). A typology of domestic violence: Intimate terrorism, 
violent resistance, and situational couple violence. Boston: Northeastern University Press.
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utan också av rättsväsendet då våldet faller under allmänt åtal. Då är det 
åklagaren som bestämmer om en brottsutredning ska inledas eller inte, utan 
hänsyn till offrets vilja eller eventuella konsekvenser i hennes privatliv. Kon-
struktionen av brotten grov kvinnofridskränkning, misshandel av ringa art 
och av normalgraden faller emellertid inte in under allmänt åtal eftersom 
föreskrivna straffsatser understiger ett år, som är ett kriterium för allmänt 
åtal. Det är således endast i fall av grovt våld mot kvinnor som samhället 
kan driva och straffa gärningspersoner oberoende av offrets anmälan.38 Av 
tidigare forskning framgår samtidigt att endast var fjärde våldsutsatt kvinna 
anser att det är viktigt att gärningspersonen lagförs och sonar sitt brott.39 
De efterfrågar primärt skydd och psykosocialt stöd.40 Ytterligare ett skäl 
till den låga anmälningsbenägenheten är, enligt BRÅ, att våldet har retts ut 
av paret eller att det ses som en småsak av offret.41 Våld som ses som en 
småsak utgörs sannolikt av handlingar som antingen inte är kriminaliserade 
eller som är kriminaliserade men med en straffskala som är lägre än ett års 
fängelse och därmed inte faller under allmänt åtal. Det medför att myndig-
heterna inte kan agera även om de har kännedom om våldet, vilket i sin tur 
medför att offret bibehåller makten och kontrollen över sin livssituation. 
Det innebär samtidigt att offret ensam bär ansvaret för sin situation och 
att hon inte får något särskilt stöd från samhället. Av tidigare forskning 
framgår att våld i nära relation är av eskalerande karaktär.42 Preventiva 
insatser av psykosocialt slag för att förhindra att våld eskalerar och uppre-
pas erbjuds inte idag.43 Därigenom saknas inte bara incitament utan också 
möjlighet för våldsutsatta att vända sig till samhället för att få hjälp och 
stöd, i början av våldsspiralen.

38 10 kap. 23 § OSL träffar misstänkt brottslighet för vilken det inte är förskrivet lindrigare 
straff än fängelse i ett år, en straffsats som varken grov kvinnofridskränkning, ringa eller miss-
handel av normalgraden har. Se kap. 4 §§ 4 och 4a samt BrB kap. 3.
39 Rejmer et al., Våldsutsatta kvinnor berättar, 2010.
40 FRA, Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU, Rejmer et al., Våldsutsatta 
kvinnor berättar, 2010.
41 Klara Hradilova Selin (2009). Våld mot kvinnor och män i nära relationer: våldets karaktär 
och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Stockholm: Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ), BRÅ, statistik 2018-09-17.
42 Tomas Johansson (2009). Familjeliv. Malmö: Liber. Siv-Britt Björktomta (2007) Persona-
lens möten med utsatta flickor – arbete mot hedersrelaterat våld. Sköndals arbetsrapportserie 
nr 48. Stockholm: Ersta Sköndal högskola., Kelly, L. (1988), Surviving Sexual Violence. Cam-
bridge: Polity Press, Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, & Anne-Marie Kallio-
koski (2001) Slagen Dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersök-
ning. Umeå: Brottsoffermyndigheten.
43 Rejmer et al., våldsutsatta kvinnor berättar, 2010.
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Ny strategi
Mot bakgrund av att hittills vidtagna åtgärder för att stoppa våld i nära 
relation främst har varit inriktade på dess konsekvenser antog regeringen 
år 2016 en ny strategi, ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för 
en jämställd framtid”, som har ett tydligare fokus på preventiva insatser.44 
Mer specifikt ska det framtida arbetet inriktas på att förebygga våld genom 
att myndigheterna ska bli bättre på att upptäcka, skydda och stödja utsatta. 
Därutöver ska brottsbekämpningen förbättras och effektiviseras och kun-
skapen om våld öka.45 Samhällets nya strategi är med andra ord i likhet 
med tidigare strategier inriktad på makro- och mesonivå. Det nya är att 
fokus på mikronivå är inriktat på gärningsperson istället för offer. För att 
förverkliga den nya strategin har ett flertal utredningar tillsatts. Utredningen 
om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld 
är den första som har lämnat ett betänkande.46 Den har haft i uppdrag att 
göra en översyn av förekomsten och erfarenheter av återfallsförebyggande 
insatser riktade till icke-frihetsberövade män som har utsatt närstående för 
våld samt analysera deras effekter. Utredningen ska dessutom lämna förslag 
om hur det återfallsförebyggande arbetet med våldsutövare kan utvecklas 
och stärkas.

I betänkandet fastslås att arbetet med våld alltid måste utgå från de utsat-
tas behov av säkerhet, varför insatser ska ges så tidigt som möjligt.47 För-
slagen om hur myndigheterna ska bedriva preventivt arbete som stärker 
våldsutsattas skydd är bland annat att en ny sekretessbrytande bestämmelse 
ska införas som ger socialtjänsten och hälso- och sjukvården möjlighet att 
lämna uppgifter till polisen för att förebygga brott för vilket det inte är för-
skrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. Införandet av en sådan bestäm-
melse kan diskuteras utifrån mikroperspektivet, då den våldsutsatta kvin-
nan därigenom fråntas möjligheten att bibehålla kontroll och makt över sitt 
liv i samtliga faser av våldets eskalering. Det saknas exempelvis kunskap 
om hur detta skulle påverka våldsutsattas benägenhet att söka hjälp och 
vård. Ett annat förslag från utredningen är att det ska utvecklas tillfälliga 
boenden för misstänkta våldsutövare. Det är ett intressant förslag eftersom 
boende för våldsutövare skulle kunna bidra till att stärka skyddet för offren 
och deras möjlighet att bo kvar i det gemensamma hemmet. Förslagets tänk-

44 Skr. 2016/17:10.
45 Skr. 2016/17:10, SOU 2018:37, Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande 
insatser för män som utsätter närstående för våld.
46 SOU 2018:37.
47 Dir. 2017:26, Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. SOU 
2018:37.
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bara effekter kan emellertid diskuteras och problematiseras. För det första 
saknas en lagstadgad skyldighet för misstänkt gärningsperson att lämna det 
gemensamma hemmet. Utredningen föreslår inte heller att en sådan bestäm-
melse införs. I Sverige kan en misstänkt förövare endast tvingas lämna den 
gemensamma bostaden om det föreligger grund för tvångsmedel såsom gri-
pande, anhållande eller häktning. För det andra har våldsutövare en initial 
lagstadgad makt över bohag och personliga tillhörigheter som förvaras i den 
gemensamma bostaden, eftersom samhället varken erbjuder offer möjlighe-
ten att kvarstanna i bostaden eller skydd och stöd för att hämta sina saker, 
inte ens basala tillhörigheter såsom mediciner, nycklar, mobiltelefon, kör-
kort, kläder, glasögon eller för den delen barnens gosedjur. Det har disku-
terats om polis och socialtjänst ska åläggas en skyldighet att bistå offer för 
att hämta personliga tillhörigheter men en sådan har ännu inte införts.48 För 
att socialtjänst eller polis ska kunna stödja och skydda offer i samband med 
besök i den gemensamma bostaden, krävs våldsutövarens samtycke. Även 
om samtycke ges så att socialtjänst eller polis kan beträda bostaden, saknas 
lagstöd för att de ska kunna medverka till att offer hämtar personliga tillhö-
righeter.49 Om förövare och offer har olika uppfattning om äganderätten till 
saker krävs att frågan avgörs i en civilrättslig domstolsprocess, som inte kan 
föregås av socialtjänst och polis. Först när domstol har avgjort vem bosta-
den, bohaget och övriga saker tillhör, kan offer få biträde för att komma i 
besittning av dem. Effekten av förslaget om att utveckla tillfälliga boende 
för våldsutövare kan mot denna bakgrund diskuteras och problematiseras. 
Varför skulle våldsutövare lämna sitt hem och sina tillhörigheter frivilligt? 
Det är svårt att se hur förslaget skulle kunna bidra till att öka utsattas skydd.

I betänkandet föreslås också att socialnämndens ansvar för våldsutövande 
män ska förtydligas samt att hälso- och sjukvården ska engageras genom att 
männen inkluderas i arbetet.50 Även dessa förslag kan diskuteras och pro-
blematiseras eftersom såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen 
är samtyckesbaserade, det vill säga bygger på frivillighet som ger våldsut-
övare rätt att vägra att ta emot insatser och behandling.51 Det innebär också 
att våldsutövare som initialt tackar ja, kan avbryta insatser och behand-
ling när som helst. Hälso- och sjukvårdslagen förutsätter därutöver att en 
evidensbaserad diagnos har ställts för att behandling ska kunna inledas.52 

48 Socialstyrelsen rapport (2015), Socialtjänstens stöd till våldsutsatta att hämta personliga 
tillhörigheter.
49 Socialstyrelsen rapport (2015). SOU 2014:49.
50 SOU 2018:37.
51 Se SoL kap. 1 § 1 st. 3. och HSL kap. 5 § 1 p. 3.
52 Se HSL kap. 2 § 1 p. 1.
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Våldsutövning är inte en diagnos i dagsläget, varför hälso- och sjukvården 
varken kan förebygga, utreda eller ge behandlande insatser till våldsutövare. 
Därmed är inte hälso-sjukvården en framkomlig väg i det preventiva arbetet 
mot våld i nära relation. Förslag som utgår från våldsutövarens valfrihet och 
frivillighet förutsätter att vederbörande har nått insikt om att våld är fel och 
har en vilja till att förändra sitt beteende. De flesta som utövar våld saknar 
denna insikt. Om de hade haft den hade de troligen sökt hjälp självmant. 
Förslagen i betänkandet kommer sannolikt inte att bidra till att stärka skyd-
det för offer.

Sammanfattande analys
Våld i nära relation är ett angeläget samhällsproblem. Sverige toppar EU:s 
listor över medlemsländer med störst andel våldsutsatta kvinnor och ande-
len våldsutsatta som bor med förövaren. Det kan finnas flera förklaringar 
till topplaceringarna. En är att den svenska jämställdheten bidrar till en 
högre anmälningsbenägenhet och att det inte är tabubelagt att prata om 
våld mellan närstående. Förklaringen är dock inte övertygande.

Trots att Sverige, under de senaste tio åren, har genomfört särskilda sats-
ningar för att stoppa våld i nära relation uppnås inte kvantitativt mätbara 
resultat. BRÅ:s huvudsakliga förklaringar till det uteblivna resultatet är off-
rens obenägenhet att anmäla, deras ovilja till att medverka i brottsutred-
ningar och rättsprocesser samt att offren ser våldet som en småsak som har 
retts ut av paret. Skulden för det uteblivna resultatet läggs således på offren.

En annan möjlig förklaring till resultatet är att samhället har förbisett 
målgruppens, det vill säga offrens, behov. Vid en analys utifrån offrets per-
spektiv framkommer att incitamenten för att anmäla våld i nära relation är 
få. Offren kan endast räkna med att få skydd av samhället under den akuta 
fasen. Därefter ställs de flesta inför valet att vara våldsutsatt eller hemlös. 
För att kunna göra en omstart och leva ett liv utan våld krävs att offren 
flyttar till en egen bostad. För det mesta behöver de dessutom flytta till en 
annan ort, vilket i sin tur medför ett behov av att byta arbete och skola för 
eventuella barn. I dag erbjuds inte ett sammanhållet stöd som medger en 
omstart av livet. Det kan förklaras av bostadsbristen men sannolikt också av 
att kommunernas samarbete kring dessa frågor har en utvecklingspotential.

Enligt Sveriges senaste strategi för att stoppa våld i nära relation, ”Makt, 
mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid”, ska åtgär-
der som syftar till att stärka skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor utveck-
las och implementeras. Hittills presenterade förslag tycks varken uppfylla 
strategins syfte eller samhällets målsättning.
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Ett annat sätt att angripa våld i nära relation är att utgå från offrens 
behov. Ett uttryckligt offerperspektiv har hittills inte anlagts i arbetet med 
att bekämpa våld i nära relation. Ytterligare ett sätt att angripa problemet 
är att arbeta preventivt genom att erbjuda stöd till par som befinner sig i 
början av en våldsspiral, utan att de riskerar en anmälan och samhällets 
inblandning. Något sådant stöd erbjuds inte i dagsläget. Incitamenten att 
anmäla våld i nära relation är sammantaget få.

Lena, det här blev en ganska ledsam och tröstlös artikel, varför jag före-
slår att vi trots din arbetsbefrielse, fortsätter att äta lunch tillsammans, då 
och då, för att muntra upp oss och klura på hur våld i nära relation kan 
stoppas!
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