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Jag får så lätt blåmärken 

 
”Jag får så lätt blåmärken” sa hon på midsommarafton 1996. Och så tryckte hon hårt med tummen på 
överarmen för att visa att det stämde. Men det blev inget märke. Däremot fanns det redan flera stora 
blåmärken på båda benen. 
 
Jag tänkte inte mer på det då, hon brukar ju veta vad hon pratar om. 
 
Inte långt därefter kom hon hem till mig, höggravid och med tvååringen i handen, och berättade att 
han hade knuffat in henne så hårt i väggen att hon ramlade omkull.  
 
Det var första gången jag sa att ”Du ska inte finna dig i att han gör så här, han får inte göra så här mot 
dig, du är värd bättre”.  
 
Det skulle jag upprepa hundratals gånger till henne, oftast på telefon när jag var säker på att han inte 
hörde, men i bland bara till mig själv när jag satt hemma och försökte att intensivt önska bort henne 
från mannen som slog. 
 
Jag tänkte om jag bara sitter helt stilla och älskar henne så starkt så jag själv gråter, då känner hon det 
och då förstår hon att det finns någon som bryr sig. Då förstår hon kanske också att hon inte behöver 
ha det så där. 
 
Det är ju min storasyster, fattar ni?! Hon som alltid är stark och glad och duktig och vågar stå inför 
mängder av människor och säga vad hon tycker! 
 
Min storasyster, som kan vara en jobbig jävel som alltid vet bäst. Min storasyster som vill ha all 
uppmärksamhet, som jag är väldigt avundsjuk på ibland, för att hon är så himla stark och duktig.  
 
Nu kan hon sitta där och grina, för jag vill inte bara ägna mig åt hennes problem för jämnan. Det är 
bara hon, hon, hon hela tiden. När blir det min tur? 
 
Och så fick jag väldigt dåligt samvete för att jag tänkte så. 
 
Hon berättade sällan vad som hade hänt, men jag hörde ofta att hon var rädd och ledsen och förtvivlad. 
I bland satt vi tysta långa stunder i telefonen och jag frågade till slut om det var någonting jag kunde 
göra, men hon svarade oftast nej. 
 
Min fega jävel, kan jag tycka så här i efterskott. Jag borde ju ha gjort nåt, jag borde ha ringt polisen 
eller kvinnojouren eller socialtjänsten eller Jämo eller vem fan man nu ringer och ber om hjälp. Jag 
gjorde ingenting, jag bara satt där och älskade på distans. 
 
Jag hade läst att det kan bli värre om polisen eller andra myndigheter kopplas in. Det lär vara då som 
många kvinnor blir ihjälslagna.  
 
En kväll när hon var räddare än vanligt, då sa jag: Ring polisen. 
Och det gjorde hon. 
 
      
 
     Författare: Informant ”Emma”  
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Sammanfattning 
Denna studie handlar om anhöriga till misshandlade kvinnor. Med anhörig menar vi en person som 

står känslomässigt nära den misshandlade kvinnan, dock inte förövaren eller den misshandlade kvin-

nans barn. Syftet är att beskriva och förstå anhörigas behov. Studien har genomförts genom kvalitativa 

intervjuer. Vi har intervjuat fem anhöriga och fem professionella, som i sitt arbete kommer i kontakt 

med anhöriga till misshandlade kvinnor. De anhöriga vi har intervjuat har samtliga varit över 18 år.  

 I vårt intervjumaterial har vi funnit mönster och centrala teman som vi knutit till teorier och tidi-

gare forskning. De teorier vi har använt oss utav är medberoende samt skam och skuld. Eftersom 

forskningen kring anhöriga till misshandlade kvinnor är begränsad har vi sökt i närliggande områden. 

Vi har presenterat tidigare forskning om samhällets insatser för att hjälpa våldsutsatta kvinnor samt 

forskning om anhöriga till missbrukare och psykiskt funktionshindrade.  

 I vår empiri framgår att anhöriga bär på känslor av maktlöshet samt känslor av skam och skuld. De 

professionella vi har intervjuat beskriver dessutom handlingsmönster hos anhöriga till misshandlade 

kvinnor som kan liknas vid medberoende. Ett sådant handlingsmönster bekräftas även under intervju-

erna med de anhöriga. Efter att vi har ställt vår empiri mot teori och tidigare forskning har vi dragit 

slutsatsen att anhöriga har behov av att bryta sina känslor av maktlöshet, sina känslor av skam och 

skuld samt det handlingsmönster som liknar medberoende. Anhöriga till misshandlade kvinnor behö-

ver både hjälp med hur de ska förhålla sig till den våldsutsatta kvinnan samt hjälp och stöd för egen 

del. Det mest framträdande behov som anhöriga har är att få information. Information är nödvändigt 

för att de ska kunna hjälpa den misshandlade kvinnan men även för att de ska veta var de själva kan 

vända sig med sina tankar och känslor. Information fyller ett syfte att bryta anhörigas känsla av 

maktlöshet samt skam och skuld. I empirin framgår även att anhöriga är i behov av kunskap om hur de 

ska förhålla sig till den misshandlade kvinnan. Kunskap är också viktigt för att de anhöriga ska kunna 

förstå kvinnans situation och varför hon inte tidigare har lämnat den man som misshandlat henne. 

  

 

 

Sökord: 

anhörig* till misshandlad*/våldsutsatt* kvinn* 

vän* till misshandlad* kvinn*  

relatives/next of kin abused women/woman 
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om anhöriga till misshandlade kvinnor. Vi vill börja med att ge en bild av före-

komst och uppmärksamhet kring misshandlade kvinnor.  

 Mäns våld mot kvinnor är inget nytt fenomen - det har funnits sedan urminnes tider. Mäns våld mot 

kvinnor förekommer, enligt världsorganisationers rapporter (Heimer, 2008), överallt i världen. En 

global rapport från år 2002 (a. a.) visar att 69 procent av kvinnorna, i somliga länder, har utsatts för 

fysisk misshandel. Tyvärr är inte heller Sverige ett land som är skonat från mäns våld mot kvinnor. 

Omfångsundersökningen Slagen Dam (Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kallikoski, 2001) visar 

att nära hälften, 46 procent, av Sveriges kvinnor någon gång sedan sin 15-årsdag har blivit utsatta för 

våld eller hot om våld av någon man. Undersökningen visar vidare att hela sju procent har utsatts för 

fysiskt våld av sin nuvarande partner (a. a.). En preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet 

(2007) visar att i 72 procent av samtliga anmälda misshandelsbrott mot kvinnor är gärningsmannen en 

person som kvinnan är bekant med. Samtidigt finns ett stort mörkertal (a. a.). 

 Våldet mot kvinnor är utbrett, vanligt förekommande och ett aktuellt ämne i media. Trots att vi i 

Sverige har varit föregångare i fråga om jämställdhetspolitik har vi tagit god tid på oss att uppmärk-

samma problemet kring mäns våld mot kvinnor (Eliasson, 2003). Mäns våld mot kvinnor har först på 

senare år börjat uppmärksammas. Som ett led i detta började kvinnojourer, i slutet av 1970-talet, 

organisera sig och växte alltmer under1980-talet. Kvinnojourerna organiserade sig på kvinnors eget 

initiativ. De bedrev ideellt arbete för att hjälpa våldsutsatta kvinnor och för att skapa opinion (a. a.).  

 Våld mot kvinnor har tidigare betraktats som en privatsak. Idag har det blivit en samhällsfråga som 

finns på den politiska agendan - både nationellt och internationellt. Numera finns både metoder och 

lagstiftning för att ge våldsutsatta kvinnor professionell hjälp. Tyvärr är inte enbart en skärpt lagstift-

ning tillräckligt för att lösa detta samhällsproblem (Heimer, 2008). Björck och Heimer (2003) talar om 

gapet mellan de politiska ambitionerna och verkligheten.  De menar att myndigheterna, genom sitt sätt 

att handlägga ärenden som rör våld mot kvinnor, inte fullgör sina skyldigheter. Våldsutsatta kvinnor är 

rädda för att tala högt om vad som försiggår och de drar sig för att söka hjälp. Detta försvåras ytterli-

gare genom de hinder och det motstånd som finns, och måste övervinnas, inom olika myndigheter (a. 

a.).  

 Runt varje kvinna som är utsatt för misshandel finns ofta anhöriga. Utifrån antalet anmälda 

misshandelsbrott tänker vi att det borde finnas ett stort antal anhöriga som blir berörda på olika sätt. 

Diverse sökningar i databaser, med sökorden ”anhörig* till misshandlad* kvinn*”, har visat att vuxna 

anhöriga till misshandlade kvinnor som grupp inte verkar vara särskilt uppmärksammad. Grupper som 

uppmärksammas i större utsträckning är anhöriga till missbrukare och psykiskt funktionshindrade. Det 

finns teorier om medberoende och forskning kring anhöriga till missbrukare. Däremot finns det inte så 

många specifika teorier eller så mycket forskning kring misshandlade kvinnors anhöriga.  Trots detta 

uppmärksammas ändå anhöriga till misshandlade kvinnor i socialtjänstlagen, SoL 5 kap. 11§.   
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 Oftast när kvinnor som har blivit utsatta för våld tar mod till sig och berättar för utomstående berät-

tar de för vänner och/eller släktingar (Eliasson, 2003). Utifrån Amnestys rapport (2004) beror 

misshandlade kvinnors återhämtning till stor del på hur reaktionerna hos deras anhöriga är. Det är 

avgörande hur omgivningens stöd och förståelse tar sig uttryck. Detsamma gäller det bemötande miss-

handlade kvinnor får i kontakt med myndigheter och andra hjälpinstanser som de kommer i kontakt 

med (a. a). Detta har gjort oss intresserade av att ta reda på vad vuxna anhöriga kan vara i behov av. 

Vår tanke är att om anhöriga får stöd och hjälp kan de bli stärkta och i sin tur stötta de misshandlade 

kvinnorna. För att undersöka vuxna anhörigas behov har vi genomfört kvalitativa intervjuer både med 

professionella från olika organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor och med anhöriga. 

 

1.1 Syfte 

Fokus i denna studie är vuxna anhöriga till misshandlade kvinnor. Syftet med uppsatsen är att under-

söka hur anhörigas behov kan beskrivas och förstås. För att uppnå syftet har vi genomfört kvalitativa 

intervjuer med fem professionella och fem anhöriga till misshandlade kvinnor.  

 

1.2 Frågeställningar 

- Vilket behov uttrycker de anhöriga av att få stöd och hjälp för egen bearbetning? 

- Vilket behov uttrycker de anhöriga av att få stöd och hjälp för att kunna stötta de misshand-

lade kvinnorna? 

- Vilka skillnader och likheter finns mellan anhörigas och professionellas tankar kring anhöri-

gas behov? 

 

1.3 Definitioner 

Med anhörig menar vi en person som står känslomässigt nära den misshandlade kvinnan, vi menar 

dock inte förövaren. Det behöver alltså inte endast vara medlemmar ur kvinnans familj eller släkt. Det 

kan även vara andra signifikanta andra såsom en nära vän eller kollega. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa vår studie till att beröra endast vuxna anhöriga eftersom vi tror att vuxna anhö-

riga är en grupp som inte i lika stor utsträckning som barn har synliggjorts. Dessutom har vi velat 

genomföra en studie med kvalitativa intervjuer och har förstått att intervjuer av barn kan vara proble-

matiskt ur en etisk synvinkel. Vår uppfattning är att barn till misshandlade kvinnor till viss del blir 

uppmärksammade idag och kan få stöd och hjälp. Metoder har utvecklats speciellt för barn som har 

bevittnat eller utsatts för våld. Det är av stor vikt att barn till misshandlade kvinnor uppmärksammas. 

För forskning kring barn till misshandlade kvinnor hänvisar vi till Metell (2001) samt till Holden, 

Geffner och Jouriles (1998). 
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1.5 Förtydligande av begrepp 

I vår empiri uppkommer begreppet normaliseringsprocess. I empiriavsnittet talar de professionella om 

vikten av att ge anhöriga information. Denna information innefattar bland annat förklaringar till varför 

det kan vara svårt för en kvinna att lämna den man som misshandlar henne. I det här avsnittet vill vi 

förtydliga begreppet normaliseringsprocess. 

 Enligt Rosengren (1998) finns det tre olika teorier om kvinnomisshandel som är framträdande i 

Sverige: det individualpsykologiska, det socialpsykologiska samt det strukturella/könskulturella. 

Normaliseringsprocessen hör till det strukturella/könskulturella perspektivet och har funnits sedan 

1984. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är en dynamisk process, där våldet på olika sätt 

normaliseras. Både för den misshandlande mannen och för den våldsutsatta kvinnan. Kvinnans 

normaliseringsprocess börjar i och med att den första misshandeln har ägt rum. Kvinnan blir vid första 

misshandeltillfället chockad. Successivt fortsätter misshandeln och blir oftast grövre. Misshandeln blir 

en funktion i sig, då mannen upptäcker att han får ut något av det. Kvinnan går från att försöka förstå 

och bortförklara mannens agerande till att hitta strategier för att undvika våldet. Hur hon är beter sig 

och försöker behaga mannen fortsätter misshandeln. Misshandeln varvas ofta med värme och kvinnan 

vet aldrig vad hon kan vänta sig. Kvinnan övergår i ett förvirringstillstånd och börjar tappa både sin 

egen identitet och sin verklighetsuppfattning. Hon börjar tänka mannens tankar och se på sig själv med 

hans ögon. När kvinnan befinner sig i detta stadium har hon svårt att ta sig ur misshandelsförhållandet 

på egen hand. Växlingen mellan våld och värme är en viktig faktor som bidrar till att kvinnan stannar. 

Ju mer värme mannen ger kvinnan mellan våldet desto svårare är det för kvinnan att lämna förhållan-

det. Hon ger sig själv hopp om att det kan bli bättre då de goda stunderna överskuggar de onda (Lund-

gren, 2004).   

 

1.6 Förförståelse 

Vår första tanke var att skriva om misshandlade kvinnor. När vi närmare började söka information och 

fakta kring denna grupp upptäckte vi att det redan fanns mycket skrivet/forskat i ämnet. För att vår 

studie skulle kunna bidra med något nytt fortsatte vi vårt sökande. Vi ville inte helt släppa tankarna 

kring ämnet misshandlade kvinnor då vi ansåg att det var ett viktigt och intressant ämne. Istället styrde 

vi våra tankar till närliggande områden. Därmed kom tanken om anhöriga till misshandlade kvinnor 

upp. 

 Vår förförståelse var att det är svårt att vara anhörig till en misshandlad kvinna. Att stå bredvid 

trodde vi var mycket tungt och väldigt krävande. Känslor av maktlöshet och skam trodde vi kunde 

vara vanligt förekommande hos anhöriga. Vi såg även anhöriga som en viktig resurs för att den 

misshandlade kvinnan ska kunna orka ta steget ut ur misshandelsrelationen.  
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 Eftersom vi kände till att anhöriga till missbrukare kan få ett visst stöd trodde vi att det även före-

kom stöd för anhöriga till misshandlade kvinnor. Vi trodde att den senaste tidens ökade uppmärksam-

het kring kvinnorna hade bidragit till att även anhörigas behov uppmärksammats.  

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Kapitel ett behandlar uppsatsens syfte och frågeställningar samt 

definitioner, avgränsningar, förtydligande av begrepp och förförståelse. I nästa kapitel kommer vi att 

beskriva den metod vi har använt och de etiska förhållningssätt vi har tagit hänsyn till. Under kapitel 

tre presenterar vi tidigare forskning kring samhällets insatser för att hjälpa våldsutsatta kvinnor samt 

tidigare forskning kring anhöriga till missbrukare och psykiskt funktionshindrade. Vi presenterar våra 

teorier, skam och skuld samt medberoende, i kapitel fyra. I nästkommande kapitel behandlar vi em-

pirin. Under kapitel sex redogör vi för uppsatsens analys. I vårt avslutande kapitel för vi en avslutande 

diskussion.  

 Vi har valt att dela upp empiriavsnittet, så att Linda har sammanställt intervjuerna med de anhöriga 

medan Isabel har sammanställt intervjuerna med de professionella. Vi har även delat upp det så att 

Linda har skrivit om medberoende som en del av teoriavsnittet och om tidigare forskning kring anhö-

riga till missbrukare och psykiskt funktionshindrade. Isabel har skrivit om skam och skuld som en del 

av teoriavsnittet och har under rubriken tidigare forskning skrivit om samhällets insatser för att hjälpa 

våldsutsatta kvinnor.  Under förtydligande av begrepp har Isabel skrivit om normaliseringsprocessen. 
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2. Metod 
I detta kapitel tar vi upp följande avsnitt: metodval, val av intervjupersoner, genomförande, bearbet-

ning av empiri och analysmetod, validitet och reliabilitet, insamling av litteratur samt metoddiskussion. 

Dessa avsnitt är till för att läsaren ska kunna följa våra tankar och vårt arbetssätt under hela processens 

gång.  

 

2.1 Val av metod 

Vi har valt att genomföra vår studie genom en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder innefattar många 

olika tekniker. Det går att se kvalitativa metoder som ett samlingsbegrepp för tillvägagångssätt som i 

mer eller mindre utsträckning kombinerar fem olika tekniker: Informant- och respondentintervjuer, 

direkt observation, deltagande observation och analys av källor (Holme & Solvang, 1997). Till skill-

nad från en kvantitativ metod ger den kvalitativa metoden en möjlighet för oss att få ta del av 

intervjupersonernas verklighet (Neuman, 2003). Vi försöker se det fenomen vi studerar inifrån, för att 

på så sätt skapa en djupare och mer fullständig förståelse för det vi studerar (Holme & Solvang, 1997). 

Vi är inte intresserade av att generalisera eller skapa statistik och vi har ingen hypotes att utgå ifrån. 

Istället vill vi fånga intervjupersonernas egna tolkningar och erfarenheter för att därigenom erhålla 

kunskap. Kvalitativ metod innebär att erhålla fakta genom respondent- och informantintervjuer (Neu-

man, 2003). 

 Vi har valt att genomföra vår studie med tekniken informant- och respondentintervjuer. Informan-

ter är personer som står utanför det vi forskar om, men ändå har mycket att säga om ämnet. 

Respondenter är personer som är delaktiga i det vi undersöker (Holme & Solvang, 1997). Responden-

terna i denna studie är alltså de anhöriga och informanterna är de professionella vi har intervjuat. Vi 

kommer fortsättningsvis att benämna våra intervjupersoner som professionella/ informanter och an-

höriga/respondenter, för att på så sätt skilja dem åt. Intervjuerna har vi valt att göra halvstrukturerade. 

För att så lite som möjligt påverka intervjupersonernas svar och tankar har vi i intervjuerna använt oss 

av så öppna frågor som möjligt. Detta har gett oss en större bredd på svaren och intervjupersonerna har 

givits möjlighet att tydliggöra och utveckla sina tankegångar och resonemang (Neuman, 2003). 

 Vi har valt att genomföra vår studie med en induktiv ansats vilket innebär att vi erhåller fakta ge-

nom intervjuer och observationer (Olsson & Sörensen, 2001). De fakta som erhålls ligger sedan till 

grund för utveckling av teori. Det deduktiva arbetssättet innebär istället att utgå från teorier som 

forskaren sedan testar genom att ställa upp hypoteser. Dessa hypoteser prövas sedan mot den insam-

lade datan (Watt Boolsen, 2007). Genom ett induktivt sätt att arbeta har vi genom vårt resultat inte 

uppnått en hundraprocentig säkerhet. Vi har snarare kommit fram till en större eller mindre sannolik-

het. Vi har inte haft möjlighet att intervjua alla anhöriga och professionella, inom detta kunskapsom-

råde, och har därför inte fått en fullständig uppräkning av samtliga anhörigas behov (Thurén, 2003). 
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2.2 Val av intervjupersoner 

Vi har valt att intervjua fem anhöriga till misshandlade kvinnor och fem professionella som i sitt ar-

bete kommer i kontakt med anhöriga. Detta för att få fler perspektiv på vilka behov som finns, men 

även för att möjliggöra en jämförelse mellan de båda grupperna. Informanterna har utifrån sina 

kontakter med anhöriga till misshandlade kvinnor en uppfattning om vilka behov anhöriga har. Den 

största styrkan i att intervjua respondenter är att de kan ge sin syn och förstahandsinformation på vad 

de behöver.  

 Vi har valt att använda oss av snöbollsmetoden för att identifiera intervjupersoner (Neuman, 2003). 

Detta innebär att vi har börjat med att intervjua ett fåtal personer och utifrån dem fått nya förslag på 

intervjupersoner. Vi har valt snöbollsmetoden på grund av att det har varit svårt att få kontakt med 

anhöriga samt att hitta professionella som arbetar med anhöriga till misshandlade kvinnor. 

 Vi började med att ta kontakt med tre olika organisationer: Ersta Fristad, som driver ett projekt med 

en anhöriggrupp, Alla Kvinnors Hus, som är en ideell organisation, samt Kriscentrum, som ligger 

under socialtjänsten. Vi valde dessa tre skilda organisationer för att få olika perspektiv bland de 

professionella. Genom dessa tre organisationer fick vi sedan information om andra organisationer som 

arbetar med misshandlade kvinnor och kommer i kontakt med deras anhöriga. Genom Ersta Fristad 

fick vi en anhörigkontakt samt tips om Slagfärdiga. Slagfärdiga är en nystartad organisation som vill 

synliggöra och förena våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga. Efter att vi tagit kontakt med Slagfär-

diga fick vi lägga in en annons på deras hemsida, www.slagfardiga.se, om att vi sökte respondenter till 

vår studie (se bilaga 2). Genom Slagfärdigas hemsida fick vi kontakt med två anhöriga som vi kunde 

genomföra intervjuer med. En av dessa respondenter kunde i sin tur hänvisa till ett forum på nätet för 

misshandlade kvinnor och deras anhöriga, www.fagelfenix.se. Via detta forum fick vi kontakt med 

ytterligare en respondent. Slagfärdiga gav oss också anvisning om ett forum på nätet, www.Misshan-

del.ifokus.se. Vi registrerade oss som medlemmar på denna hemsida och lade ut en annons om att vi 

behövde respondenter till vår studie (se bilaga 2). Därigenom fick vi kontakt med en anhörig som vi 

intervjuade.  

 Genom Alla Kvinnors Hus fick vi rådet att kontakta Kvinnofridslinjen som i sin tur föreslog att vi 

kunde höra efter med vårdcentraler då de ibland hänvisar anhöriga dit. Vi tog därefter kontakt med 

bland annat Skärholmens, Liljeholmens och Södermalms vårdcentraler. Inga kuratorer på dessa 

vårdcentraler ansåg att de kunde bidra till vår studie, då de inte kom i kontakt med anhöriga till miss-

handlade kvinnor. Vi valde därmed att istället ta kontakt med Relationsvåldscentrum (RVC) som en av 

våra respondenter hade haft kontakt med. Till anhöriggruppen på Ersta Fristad och till samtliga 

intervjupersoner skickade vi ut ett informationsbrev kring studien och intervjun (se bilaga 1).  
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2.2.1 Intervjupersoner 

Härefter presenteras en förteckning över de informanter och respondenter som vi har intervjuat.  

 

Nr Informant/respondent Arbetsplats, titel & utbild-
ning 

Relation till misshandlad kvinna 

1 Ilse Widén Arbetar på Alla Kvinnors Hus. 
Utbildad socionom och har 
fördjupat sig i de mänskliga 
rättigheterna. 

 
 
- 

2 Boel Stålnacke Arbetar på Kvinnofridslinjen. 
Är avdelningschef och utbil-
dad sjuksköterska och barn-
morska. Har även läst en hel 
del poäng i 
personaladministration. 

 
 
- 

3 Helena Dahlström  Arbetar på Ersta Fristad. Pro-
jektledare och utbildad 
gruppterapeut. Läser ”steg ett 
utbildning” i familjeterapi. 

 
- 

4 Monica Mardell  Arbetar på Kriscentrum. Är 
socionom och legitimerad 
psykoterapeut med 
handledarutbildning. 

 
- 

5 Francisca Andreu  Arbetar på Relationsvåldscent-
rum (RVC). Är socionom och 
har titeln stödperson. 

 
- 

6 ”Eva” anhörig - Väninna till en misshandlad kvinna 
som lever i en misshandelsrelation 

7 ”Sven” anhörig - Far till en före detta misshandlad 
kvinna. 

8 ”Åsa” anhörig - Väninna till en kvinna som lever i 
en misshandelsrelation. 

9 ”Emma” anhörig - Syster till två före detta misshand-
lade kvinnor.  

10 ”Anna” anhörig - Mor till en kvinna som nyligen har 
lämnat en misshandelsrelation. 

 

2.3 Genomförande av intervjuer 

Vi har valt att utforma två olika intervjumallar, en för anhöriga och en för professionella (se bilaga 3 

och 4). I dessa mallar behandlas samma slags frågor, men de uttrycks på skilda sätt. De två första frå-

gorna i intervjumallarna är öppningsfrågor som har syftat till att värma upp och på ett naturligt sätt få 

igång samtalen. Därefter har vi gått in på de resterande frågorna, huvudfrågorna, som har varit avsedda 

att besvara studiens syfte. Vi har strävat efter att i största möjliga mån föra ett naturligt och avslappnat 

samtal. Detta har vi gjort genom att vi till exempel har gett våra intervjupersoner möjlighet att lägga 

fram sina egna synpunkter och funderingar kring ämnet. Vi har ansett det vara viktigt att minska ris-

ken för att en maktsituation ska uppstå, där en ensidig utfrågning sker (Kvale,1997). 
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 Under intervjuerna har vi båda två närvarat. Vi har turats om att hålla i intervjuerna. När den ena 

har hållit i intervjun och ställt följdfrågor har den andra, under intervjuns gång, fört anteckningar. Den 

som har fört anteckningar har även fokuserat på och försökt fånga upp eventuella följdfrågor som 

intervjuaren har missat. Detta har gjort att den som har hållit i intervjun har kunnat ha fullt fokus på 

intervjupersonen och aktivt kunnat lyssna. Intervjuerna har varat mellan 30 och 50 minuter. Vi har 

bandat samtliga intervjuer för att på så sätt fånga upp dynamiken i intervjuerna samt för att kunna 

återge en så korrekt bild av intervjuerna som möjligt. Vi har sett det som en självklarhet att banda då 

minnet är selektivt och vi annars inte skulle ha kunnat komma ihåg detaljer. Ett annat syfte med att 

banda har också varit att i högre grad möjliggöra en analys av intervjumaterialet (Kvale, 1997).  

Vi har gett samtliga intervjupersoner möjlighet att själva ge förslag på var intervjuerna ska hållas. 

Detta på grund av att vi har velat att intervjupersonerna ska kunna känna sig bekväma och trygga. 

Samtliga informanter har själva föreslagit att intervjuerna ska genomföras på deras respektive arbets-

platser, i avskilda rum. En utav respondenterna, har valt att bli intervjuad på Ersta Fristad. Eftersom de 

andra fyra respondenterna inte bor i Stockholmsområdet, har vi genomfört telefonintervjuer med dessa.  

Redan under vår första telefonintervju upptäckte vi att en sådan intervju medför vissa brister i jäm-

förelse med intervjuer där intervjuare och intervjuperson kan se varandra. Enligt Maltén (1998) är 

feedback en nyckelfunktion vid all kommunikation. Även om vi har kunnat ge feedback och verbala 

uppmuntringssignaler, såsom ”jaha” och ”uhm”, under våra telefonintervjuer har det varit svårare än 

vid de andra intervjuerna. Vi har inte vetat när det har passat sig att inflika på samma sätt som när vi 

har sett personen. Vi har inte heller kunnat ge icke-verbala uppmuntringssignaler såsom leenden eller 

höjda ögonbryn. Att inte se varandra har gjort att det har varit svårare att läsa av och att tolka varandra 

(a. a.).  

Efter genomförda intervjuer har vi skrivit ut materialet. Vi har valt att återge intervjuerna ordagrant. 

Genom detta har vi minimerat risken för misstolkningar eller överanalysering. Istället har vi valt att 

göra vår analys av intervjuerna i utskriven text. I det utskrivna intervjumaterialet har vi även valt att ta 

med betoningar i intonation och emotionella uttryck, som skratt, gråt och suckar. Anledningen till 

detta är att betoningar i intonation samt emotionella uttryck lägger en tyngd till det som sägs samtidigt 

som ironiska uttryck upptäcks. Då vi i vår analysmetod har använt oss utav meningskoncentrering har 

det däremot ändå varit nödvändigt att redigera i det utskrivna intervjumaterialet för att utskriften ska 

bli förståelig. Vi har valt att inte ta med pauser eftersom detta inte fyller något syfte i vår studie. Att ta 

med pauser kan vara viktigt vid en djupare psykologisk analys (Kvale, 1997). 

 

2.4 Bearbetning av empiri och analysmetod 

Efter genomförda intervjuer har vi tillsammans skrivit ut dem. Det första steget i själva bearbetningen 

av vår empiri har varit att reducera datamängden för att göra den användbar för fortsatt analys. Allt har 

inte varit relevant i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. Därför har vi reducerat bort 

sådant som inte är föremål för analysen (Lantz, 2007). Därefter har vi i materialet noterat återkom-
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mande och intressanta skillnader och likheter bland respondenterna och informanterna samt mellan de 

båda grupperna. För att lättare sammanställa empirin har vi valt att ha några av intervjufrågorna som 

stöd för att ställa upp teman. För respondentintervjuerna har vi ställt upp följande fem teman; anhöri-

gas behov, stöd och hjälp, önskad hjälp, uppmärksammad grupp samt negativa känslor. Utifrån 

informantintervjuerna har vi sammanställt följande fyra teman; kontakt med anhöriga, anhörigas be-

hov, stöd och hjälp samt uppmärksammad grupp. Efter att ha bestämt teman har vi tagit bort överflö-

digt material som till exempel upprepningar och oväsentliga uttalanden som inte hör till vårt syfte. Vi 

har använt oss av meningskoncentrering för att sammanställa empirin. Detta innebär att vi har 

formulerat de långa uttalanden som intervjupersonerna gjort till mer koncisa påståenden (Kvale, 1997). 

 Inför analysen har vi utifrån empirin än en gång letat efter intressanta och återkommande tankar 

och känslor. Dessa tankar och känslor har vi sedan använt som teman som vi har kunnat koppla till 

teorier och tidigare forskning i vår analys. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att undersöka det man anser undersöka och ingenting annat (Thurén, 2001). Under 

arbetets gång har vi ansett det vara viktigt att hela tiden ställa syfte och frågeställningar mot det vi har 

undersökt, för att på så sätt höja validiteten. Vi är medvetna om att kvalitén på vår studie inte enbart är 

beroende av den metod vi använt utan även av oss som personer och hur vi ser på etik och moral. Vi 

har i största möjliga mån kontrollerat, ifrågasatt och teoretiserat den kunskap vi har erhållit (Kvale, 

1997).  

 Med reliabilitet menas att mätningarna i en studie är korrekt gjorda. Vi har strävat efter att genom-

föra undersökningen på ett så noggrant och korrekt sätt som möjligt (Thurén, 2001). Vi har även strä-

vat efter att vår undersökning ska vara så genomskinlig som möjligt. Detta genom att ta med följande 

bilagor; två olika förhandsinformationer till intervjupersoner samt internetsidor, etiska riktlinjer och 

intervjufrågorna vi ställt till både anhöriga och professionella. Vi har även noggrant beskrivit studiens 

genomförande och gjort en utförlig sammanställning av empirin. Detta gör det möjligt för läsaren att 

kunna ta del av våra tankegångar och de kopplingar vi har gjort mellan empiri och teori i analysav-

snittet. Ytterligare en faktor som ökar reliabiliteten i vår studie är de citat vi har använt oss utav under 

empiriavsnittet. Detta eftersom ett citat är en ordagrann återgivelse av en persons utsaga och inte något 

som vi har kunnat efterkonstruera (Kvale, 1997). 

 Genom att vi har använt oss av öppna, halvstrukturerade frågor har vi förhoppningsvis uppnått en 

högre reliabilitet. Vi har i och med detta velat minska risken att omedvetet använda ledande frågor 

som har kunnat inverka på informanternas svar (Kvale, 1997). 
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2.6 Insamling av litteratur 

När vi sökte på www.google.se med sökord ”anhörig” fick vi cirka 240 000 träffar. Efter att ha gått 

igenom de 150 första träffarna fick vi fram följande relevanta länkar som riktade sig till anhöriga till 

misshandlade kvinnor:  

- Vårdguiden 

- Kriscentrum 

- Sveriges kvinnojourers Riskförbund (SKR)  

- Alla Kvinnors Hus.  

Efter sökning på www.google.se med sökord ”anhörig till misshandlad kvinna” fick vi 28 000 träf-

far. Efter att ha tittat igenom 150 träffar fann vi nio olika organisationer som på något sätt erbjuder 

information och råd till anhöriga till misshandlade kvinnor. Dessa nio organisationer var:  

- Fågel Fenix 

- Kvinnofrid 

- Ersta diakonis anhöriggrupp 

- Kvinnojouren Ellinor i Linköping 

- Kvinnojouren i Helsingborg 

- Extern jour/rådgivning i Gävle kommun 

- Kvinnofridslinjen 

- Nationella hjälplinjen 

- Kvinnojouren Anna Upplands-Bro  

 Vi har även sökt i Libris webbsök, som innehåller referenser till böcker och tidsskrifter, där föl-

jande sökord inte gav några träffar: ”anhörig* till misshandlad*/våldsutsatt* kvinn*, vän* till miss-

handlad* kvinn*, relatives/next of kin abused women/woman”. En sökning på Libris med sökor-

det ”anhöriga” gav 1 239 träffar medan sökordet ”anhörig” gav 204 träffar. Dessa träffar handlade till 

största del om anhöriga till psykiskt funktionshindrade, missbrukare och demenssjuka. Med sök-

ord ”anhörig misshandlad” fick vi en träff som handlade om hedersrelaterat våld mot unga kvinnor 

utfört av deras anhöriga. Sökorden ”familj till misshandlad* kvinn*” gav en träff på en bok med titeln 

Våldet i familjen. Denna bok var endast en kartläggning som behandlade kvinnan som blir slagen i 

familjen och barnen som bevittnar våldet. Vidare gav sökorden ”family abused women” 91 träffar 

medan ”family battered women” gav 39 träffar. Dessa träffar handlar om barn som upplever våld i 

familjen och om kvinnans familj i form av den misshandlande mannen och deras barn. 

 Vi har tagit hjälp av bibliotekarier på både Ersta Sköndal Högskolas bibliotek och Kungliga 

biblioteket för att hitta böcker om anhöriga till misshandlade kvinnor. Efter att inte ha fått några rele-

vanta träffar har vi varit tvungna att se till andra närliggande områden, där forskning har bedrivits. 

Dessa områden är anhöriga till missbrukare och psykiskt funktionshindrade samt samhällets insatser 

för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. För litteratur till anhöriga till missbrukare och psykiskt funktions-

hindrade har vi sökt på Libris, Socialstyrelsen och i databaserna Social Services Ab-
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stracts/Sociological abstracts with ProQuest Full-Text samt SOCINDEX with Full Text. Vi använde 

sökorden ”anhörig* till missbrukare, realtives/next of kin substance abuser*/addict*, anhörig* till 

psykiskt sjuk*, relatives of mentally ill”.  

 Vi vill påpeka att vi har valt att förutom forskningslitteratur ta med några böcker som inte klassas 

som forskningslitteratur. Dessa ligger under avsnittet anhöriga till psykiskt funktionshindrade och 

missbrukare. Detta eftersom forskningslitteraturen i ämnet är begränsad. De böcker vi har valt ger 

ändå en bra bild av anhörigas situation och kan ge stöd till det som framkommit i våra intervjuer. Vi 

har vid två tillfällen i uppsatsen använt oss utav andrahandskällor. Vi är medvetna om att det hade 

varit bättre att gå till förstahandskällorna men på grund av tidsbrist har vi ändå valt att inte göra det. 

 För att hitta litteratur kring kvinnomisshandel har vi sökt i Libris och i Socialstyrelsen med sök-

orden ”kvinnomisshandel, kvinnomisshandel i Sverige, våldsutsatta kvinnor, battered/abused 

woman/women”. Litteratur till vårt teoriavsnitt, som berör medberoende, har vi funnit med hjälp av 

Libris, Socialstyrelsen och databaserna Social Services Abstracts/Sociological abstracts with ProQuest 

Full-Text samt SOCINDEX with Full Text. Sökorden vi använt är ”medberoende” samt ”co-depen-

dency”. Litteratur till teoriavsnittet som berör skam och skuld har vi funnit genom Libris med sök-

orden ”skam och skuld, skam, skuld samt shame”. 

 

2.7 Etiska förhållningssätt 

För att vår studie ska inneha en god kvalitet och vara etiskt acceptabel har vi tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetsk-

ravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008).  

 Vi har valt att innan intervjuerna ge en förhandsinformation genom mejl (Se bilaga 1). Vi har där 

informerat om vad studien gäller, vad vårt syfte är och var vi studerar. Vi har även i informations-

mejlet beskrivit eventuella intervjupersoners uppgift i studien och de villkor som skulle gälla för delta-

gande i undersökningen. Villkoren för att delta har varit att intervjupersonerna ska vara anhöriga till en 

misshandlad kvinna och vara över 18 år. Vi har också valt att redan i förhandsinformationen berätta att 

intervjuerna beräknas ta cirka en timme och att intervjuerna bandas. Vi har även påpekat att 

intervjupersonerna efter genomgångna intervjuer kommer att få en chans att titta igenom materialet 

och göra eventuella ändringar innan de har godkänner materialet (Vetenskapsrådet, 2008). 

Informationsmejlet har vi skickat till anhöriggruppen på Ersta diakoni och till samtliga intervjuperso-

ner. Vi har även lagt ut delar av mejlet (se bilaga 2) på Slagfärdigas hemsida samt på hemsidorna 

www.fagelfenix.se och www.misshandel.ifokus.se, som är forum på nätet för misshandlade kvinnor 

och deras anhöriga. Att ge ut denna förhandsinformation har varit viktigt för att kunna hitta anhöriga. 

Det har även varit bra för att ge anhöriga en möjlighet att tänka på saken i lugn och ro. Till våra infor-

manter har vi mejlat samma förhandsinformation som till våra respondenter men detta har skickats 

efter att vi via telefon har kontaktat informanterna och frågat om de har varit intresserade av att delta. 
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Innan samtliga intervjuer har vi mer ingående berättat om de fyra etiska riktlinjerna (se bilaga 5). 

Vi har ytterligare informerat om de rättigheter som intervjupersonerna har; att de har rätt att avbryta 

när som helst under studiens gång och om deras rätt till att vara anonyma. Vi har även informerat om 

att intervjupersonernas samtycke till att delta i studien samt att de deltar av egen fri vilja är ett krav för 

fortsatt arbete med studien. Vi har vidare informerat om att vi självklart respekterar deras beslut om de 

skulle välja att avbryta sin medverkan. Vi har också förklarat att all insamlad data som vi erhållit ge-

nom intervjuerna endast kommer att användas i studiens syfte och därefter förstöras (Vetenskapsrådet, 

2008). Slutligen har vi berättat att studien i sin slutgiltiga form kommer att läggas ut på Ersta Sköndals 

hemsida samt på www.uppsatser.se.  

Efter informationen om möjligheten till anonymitet visade det sig att vissa ville vara anonyma, 

andra ville inte vara det och för somliga spelade det ingen roll. Då det för de professionella inte spe-

lade någon roll om de var anonyma eller inte, valde vi att låta dem framträda med sina riktiga namn. 

Eftersom vi intervjuar dem som professionella anser vi inte att det finns någon anledning att dölja 

deras identitet. De ger svar utifrån en professionell bild och inte från egna personliga erfarenheter. 

Bland respondenterna rådde det delade meningar om anonymitet. Av respekt för dem som ville vara 

anonyma och för att texten skulle flyta bättre har vi valt att ge samtliga respondenter fiktiva namn. 

 Vi anser inte att vår studie behöver godkännas vid en etikprövning enligt lag (2003:460) om etik-

prövning av forskning som avser människor. Inget av det som föreligger i 3-5 §§ är relevant i vår stu-

die.  

 

2.8 Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att vårt val att intervjua anhöriga till misshandlade kvinnor som på olika sätt har 

givit sig till känna har påverkat vårt resultat. Vårt resultat av vilka behov anhöriga har täcker inte alla 

anhöriga till misshandlade kvinnor utan endast dem som på något sätt är engagerade. Tre respondenter 

är anhöriga till kvinnor som har lämnat ett förhållande där misshandel förekommit.  Två av dessa är 

anhöriga till kvinnor som har gått vidare med sina liv sedan flera år tillbaka. En svaghet med detta kan 

vara att dessa anhöriga kan ha svårt att svara på hur deras behov såg ut för flera år sedan. Då vi tror att 

upplevelser och känslor kan förändras över tid. Dessutom kan minnet ibland svika.  

 Vi är medvetna om att vårt val av respondenter har medfört att vi än mer har minskat våra möjlig-

heter att få ett mättat urval. Med mättat urval menas att forskaren har genomfört så många intervjuer 

att han/hon redan innan en intervju vet vad svaren kommer att bli. Det vill säga när inget nytt kommer 

att framkomma. Om vi istället hade haft möjlighet att enbart intervjua föräldrar till misshandlade 

kvinnor hade vi fått en mer homogen grupp och en något större möjlighet till mättat urval (J. Von Es-

sen, personlig kommunikation, 11 februari, 2008). Då vi inte har haft möjlighet att komma i kontakt 

med tillräckligt många föräldrar har vi valt att intervjua även andra anhöriga. 

 Vi har fått ändra vårt syfte under processens gång. Detta har medfört att vissa intervjufrågor inte 

längre är relevanta. Om vi hade haft det slutgiltiga syftet innan genomförandet av intervjuerna hade vi 
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kunnat utveckla och göra intervjufrågorna mer djupgående för att få mer ingående svar kring enbart 

anhörigas behov. Lantz (2007) menar att databearbetning är en process och att det inte går att från 

början veta hur processen kommer att se ut. Forskaren kommer på saker under tiden som får 

konsekvenser för hur tidigare och kommande arbetsprocess utvecklar sig (a. a.). Vi försökte hitta 

informanter från skilda organisationer, då vi ville se hur olika organisationer tillgodoser anhörigas 

behov. Eftersom vi har ändrat vårt syfte under studiens gång är detta inte längre relevant. 

 

3. Tidigare forskning 
I och med att det finns en begränsad forskning kring anhöriga till misshandlade kvinnor har vi valt att 

istället skriva om andra närliggande områden. Vi har valt att presentera ett urval av tidigare forskning 

och annan litteratur som fokuserar på anhörigas situation. Vi har valt att se närmare på anhöriga till 

missbrukare och psykiskt funktionshindrade. Detta eftersom dessa grupper uppvisar liknande erfaren-

heter som anhöriga till misshandlade kvinnor. Vi har även valt att presentera ett avsnitt om vad sam-

hället har gjort för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. I vår empiri har det framkommit att anhörigas välbe-

finnande till stor del beror på vilken hjälp och vilket stöd de misshandlade kvinnorna får. Vår tanke är 

att om inte misshandlade kvinnor uppmärksammas blir anhörigas behov till viss del större. Med detta 

menar vi att om misshandlade kvinnor inte får hjälp växer de anhörigas negativa känslor som frustra-

tion och hjälplöshet. Ett större mått av frustration och hjälplöshet leder till att anhöriga får större be-

hov av stöd och hjälp för att kunna handskas med dessa känslor.  

 

3.1 Samhällets insatser för att hjälpa våldsutsatta kvinnor 

Amnesty (2005) har publicerat en nationell undersökning om svenska kommuners arbete för att be-

kämpa mäns våld mot kvinnor. En av frågorna till kommunerna behandlade deras samverkan. Sam-

verkan är central för att den utsatta kvinnan ska kunna få den hjälp och det stöd hon behöver. En kom-

mun i Skåne beskriver att socialtjänstförvaltningen inte har någon samverkan med andra myndigheter. 

Däremot har de upparbetade kontakter när det gäller arbete kring utsatta människor i allmänhet. Polis 

och sjukvård är de kontakter som kommunen i första hand använder sig av vid behov. Denna beskriv-

ning står även för många andra kommuners situation (a. a.). 

 Vad samhället erbjuder för tjänster och vilka lagar som skapas för att förhindra våld mot kvinnor 

har långtgående återverkningar (Mahoney, Williams, West, 2000). De senaste åren har fler satsningar 

gjorts för att motverka mäns våld mot kvinnor. De myndighets- gemensamma uppdragen är 

(Socialstyrelsen 2002): 

-  Fortbildning (för detta ges 6,5 miljoner kronor) 

- Brottsförebyggande arbete 

- Åtgärdsprogram/policydokument 

- Att följa den internationella utvecklingen 
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- Myndighetssamverkan 

- Att starta en central kristelefon 

- Projekt om screening inom utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården 

- Projektet framtidsverkstad inom socialtjänsten  

I juni 2002 fattade även regeringen beslut om att Socialstyrelsen skulle fördela sju miljoner kronor för 

att utveckla kvinnojourernas verksamhet. Dessa sju miljoner gavs endast till kvinnojourer som vände 

sig till flickor och kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med funktionshinder, kvinnor med 

missbruksproblem samt kvinnor i prostitution (a. a.). I regleringsbrevet till Socialstyrelsen för år 2003 

öronmärktes ytterligare 1,7 miljoner kronor, att fördelas enligt samma kriterier som ovan (Socialstyrel-

sen 2006).  

 Sedan 1980- talet har en rad olika åtgärder gjorts för att förebygga våld mot kvinnor. Detta har 

gjorts i syfte att bland annat stärka den misshandlade kvinnans rättsliga ställning. År 1982 blev en 

lagändring till som gjorde att samtliga fall av misshandel nu ligger under allmänt åtal. Hädanefter kan 

vem som helst anmäla ett misshandelsbrott. Det spelar längre ingen roll om den misshandlade kvinnan 

motsäger sig utredningen. Polisen har ändå en skyldighet att utreda en sådan anmälning. Inte heller 

målsägande kan längre dra tillbaka sin egen anmälan (Amnesty, 2004). 

 1998 antog riksdagen regeringens proposition Kvinnofrid 1997/1998:55. De centrala utgångspunk-

terna i Kvinnofridsreformen var en förbättrad lagstiftning, ett bättre bemötande av utsatta kvinnor från 

myndigheternas sida samt förebyggande insatser. Gemensamma uppdrag som gällde fram till år 2002 

gavs till flera myndigheter. Detta gjordes för att ansträngningarna skulle öka för att förebygga våld 

mot kvinnor samt för att utforma åtgärdsprogram för det egna arbetet inom myndigheten. Att samver-

kan mellan organisationer och myndigheter är viktigt betonades dock starkt (Amnesty, 2004). 

 Den första juni 1998 infördes ett nytt brott i brottsbalken - lagen om grov fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning (Br 4kap 4a §). Denna lag är utformad så att det ska bli lättare att åtala gärnings-

män som upprepade gånger kränkt närstående kvinnor. Ändamålet med denna lagstiftning är att den 

ska omfatta brott som i juridisk mening inte anses vara tillräckligt allvariga för att betecknas som till 

exempel grov misshandel. Om kvinnofridsbrott upprepas ska dessa brott bedömas tillsammans och det 

ska leda till ett strängare straff än vad den enskilda gärningen skulle medföra (Amnesty, 2004). 

 År 2001 ändrades socialtjänstlagen 1980:620 (Amnesty, 2004). I dagens socialtjänstlag (SFS, 

2001:453) uppmärksammas anhörigas behov. Lagen beskriver att anhöriga är berättigade till stöd och 

hjälp.  

 

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och 
hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd för att förändra sin situation. (SoL kap 5, 
11§) 
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Utifrån Amnestys rapport (2004) beror misshandlade kvinnors återhämtning till stor del på hur 

reaktionerna hos deras anhöriga är. Rapporten visar vidare att omgivningens stöd och förståelse är 

avgörande för den misshandlade kvinnans återhämtning. Det bemötande misshandlade kvinnor får i 

kontakt med myndigheter och andra hjälpinstanser påverkar också återhämtningen (a. a).  

 

3.2 Anhöriga till psykiskt funktionshindrade och missbrukare 

I Sverige är det ovanligt med undersökningar om hur anhöriga till svårt psykiskt funktionshindrade 

upplever sin situation (Östman, 2000). Östmans (2000) undersökning, om anhörigas deltagande i vår-

den av psykisk funktionshindrade, visar att anhöriga till svårt psykiskt funktionshindrade personer bär 

en stor börda. Många anhöriga avstår från egna fritidsintressen och ibland till och med från sina arbe-

ten för att stötta sina närstående. Många känner sig isolerade från umgänge med andra samt upplever 

psykiska besvär och stress i sin situation som anhörig. Tyvärr blir anhörigas behov ofta inte uppfyllda 

(a. a). Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2000) om återhämtning från allvarlig psykisk störning, 

har anhörigas betydelse för återhämtning varit stor. Anhöriga anges som en av de viktigaste faktorerna 

i återhämtningen. Det framgår dock att anhöriga ofta tvivlar på sitt bidrag till sin närståendes återhämt-

ning – de undervärderar lätt sina insatser (a. a.). 

 Sörensen (2006) hänvisar i sin uppsats till en studie av Orford m.fl. (1998). I studien framgår tre 

strategier för anhöriga att hantera missbruk i deras närhet. Den första strategin innebär att anhöriga 

aktivt försöker kontrollera och konfrontera den som missbrukar. Genom detta förhållningssätt upp-

lever anhöriga en hög nivå av stress och en stor desperation. Anhöriga som använder sig av den andra 

strategin antar ett mer tolerant och inaktivt förhållningssätt gentemot missbrukaren. Även denna grupp 

uppvisar en hög stressnivå. Denna grupp stödjer indirekt alkoholistens drickande och uppvisar förne-

kelse av det pågående missbruket. Den anhörige skyddar missbrukaren genom ursäkter. Den tredje 

strategin innebär att anhöriga drar sig undan från den som missbrukar. Denna grupp upplever minst 

stress (Sörensen, 2006).  

 I SOU (1994: 29) kan vi läsa om hur missbruk i en familj kan påverka familjemedlemmarna. Anhö-

riga till missbrukare tvingas ofta leva med social förnedring, minskning av sociala kontakter, bråk, 

dominans och svartsjuka (a. a.). Nakken (2001) menar att det innebär mycket psykisk smärta att leva i 

en familj där missbruk förekommer. Detta på grund av alla växlingar som förekommer kring emotio-

nerna i familjen. Missbrukaren är i ena sekunden älskvärd och omtänksam för att i nästa stund övergå 

till att bete sig ansvarslöst. Dessa växlingar gör att familjemedlemmar känner sig vilsna och osäkra (a. 

a.).  

   

3.2.1 Anhörigas egna upplevelser av att vara anhörig till en psykiskt funktionshindrad person 

Beckman (1994) menar att det ofta uppstår ett behov hos anhöriga av att kunna hantera det kaos som 

uppstått. De behöver veta vad de kan göra för att lindra smärtan hos den som är sjuk. De är i behov av 
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stöd, information, tröst och omtanke. De behöver också kunna diskutera sina känslor, ställa frågor och 

träffa andra människor i samma situation (a. a.).  

  Anhöriga till psykiskt funktionshindrade bär på många frågor. De har svårt att handskas med sor-

gen och känslan av otillräcklighet. Anhöriga lever ofta i en situation av utbrändhet och oro. Andra 

vanliga känslor hos anhöriga är förvirring och rädsla. Det är otroligt krävande att ständigt gå omkring 

med en inre spänning som nästintill kan upplevas som ångest. Brist på bearbetning av den traumatiska 

kris som ett psykiskt funktionshinder innebär leder ibland till att familjen mobiliserar en mängd 

försvarsmekanismer som till exempel aggressivitet och isolering (Beckman, 1994).  

 Beckman (1994) menar att den som är anhörig till en psykiskt funktionshindrad person dessutom 

ofta känner förtvivlan, vanmakt och skuld. Känslor av vanmakt uppkommer lätt av att inte kunna 

hejda den förändring som sker med den närstående som blivit sjuk. Det förekommer även ofta en van-

makt i att inte kunna lindra den smärta som den funktionshindrade känner. Den som är förälder till en 

psyksikt funktionshindrad person söker ofta bakåt i tiden efter orsak till sitt barns sjukdom. Syskon till 

den sjuke kan uppleva att de trots att de inte vill skäms för den som är sjuk (a. a.).  

 Beckman (1994) belyser den rådande nonchalansen inför anhörigas insikter och känslor. Hon me-

nar att anhöriga upplever att de inte har tillräcklig talan. De upplever att deras unika erfarenheter och 

kunskap om sina närstående nonchaleras. Detta är beklagligt eftersom anhöriga ofta är en resurs för 

den funktionshindrade. Det är de anhöriga som älskar och känner den sjuke bäst. Beckman (1994) 

menar vidare att anhöriga ofta får dålig information om vad de har rätt till. De söker desperat efter 

information och upplever det som att ta sig fram genom en djungel av byråkrati och telefonslussar. 

Anhörigas livssituation förbättras när de får kunskap om det psykiska funktionshinder som deras 

närstående lider av. De får i och med detta instrument för att handskas med frustrerade situationer. De 

kan då också bli ett bättre stöd för sina närstående. Dessutom kan långvariga konflikter som uppkom-

mit till följd av dålig kunskap och utbrändhet undvikas (a. a.).  

 

3.2.2 Anhörigas egna upplevelser av att vara anhörig till en missbrukare 

Ditzler & Ditzler (1992) menar att alla människor som har en daglig kontakt med negativa och smärt-

samma känslor påverkas. Den som är anhörig till en missbrukare kan bli påverkad genom att till exem-

pel känna en djup trötthet, ilska, frustration, skam, hopplöshet och/eller känsla av misslyckande och 

skuld (a. a.). 

 Janouch (2004) talar om alkoholism som en familjesjukdom. Forrest (1987) menar att hela 

alkoholistfamiljen lever i ett smärtsamt kaos. Det är svårt att se den man älskar förändras. Det gör ont 

att ständigt bli lurad, att leva i osäkerhet, att skämmas och att gång på gång bli besviken (a. a.). 

 Larsson (1997) berättar om hur frågorna blir många när föräldrar får reda på att deras barn miss-

brukar. Det uppkommer frågor som till exempel: Varför just vårt barn? Vad gör vi för fel? Är vi en-

samma om att ha ett missbrukande barn? Det är lätt att som förälder lägga skulden på sig själv (a. a.). 

Många familjer är rädda för att de har gjort något fel när en familjemedlem börjar missbruka. De får 
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skuldkänslor och känner sig ansvariga (Ditzler & Ditzler, 1992). Dessutom är det inte ovanligt att 

anhöriga skäms för den som missbrukar. Skammen är tung att bära och får ofta anhöriga att känna sig 

mindervärdiga (Janouch, 2004).  

 Möjliggörande är, enligt Janouch (2004), ett av anhörigas största problem. Forrest (1987) menar att 

frun till den som missbrukar lätt blir upptagen av att försöka styra alkoholisten. I alla dessa försök är 

det dock lätt att hon glömmer bort sig själv (a. a.). Om den anhörige hela tiden försöker förändra och 

hjälpa missbrukaren, utan att missbrukaren själv vill, kan det leda till att missbrukaren blir ännu sju-

kare och att skulden då läggs på den anhörige som inte lyckas hjälpa (Ditzler & Ditzler, 1992). 

 Larsson (1997) menar att det är fruktansvärt för en moder till en missbrukare att tvingas se sitt barn 

gå under utan att kunna göra något åt det. Mödrar tycks sällan heller få någon hjälp för att kunna 

dämpa sina egna känslor av ångest och oro som uppkommit som en följd av missbruk i familjen. De 

förväntas orka med. Vid sidan om detta ska de ändå leva ett normalt liv med arbete, vänskapskrets och 

familj. Många mödrar blir till slut själva sjuka, fysiskt och psykiskt. Det sliter på en människa att leva 

24 timmar på helspänn (a. a.).  

 

3.3 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi behandlat tidigare forskning kring samhällets insatser för att hjälpa våldsutsatta 

kvinnor samt forskning kring anhöriga till psykiskt funktionshindrade och missbrukare. I avsnittet om 

samhällets insatser för att hjälpa våldsutsatta kvinnor har vi tagit upp hur lagar och samhällsinsatser 

har skapats, förändrats och utvecklats för att stöd och hjälp till kvinnorna ska bli bättre. Detta har varit 

viktigt att belysa då misshandlade kvinnors tillgång till hjälp och stöd, i vår empiri, framkommit som 

ett utav respondenternas viktigaste behov.  

 Kapitlets andra avsnitt beskriver anhöriga till psykiskt funktionshindrade och missbrukare. Anhö-

riga till psykiskt funktionshindrade har behov av stöd och information. Både anhöriga till psykiskt 

funktionshindrade och missbrukare bär en stor börda och glömmer lätt bort sig själva. Båda grupperna 

bär på många frågor och upplever oro, vanmakt, skuld och stress. Anhöriga till missbrukare upplever 

dessutom ofta känslor av ilska, frustration och psykiska besvär på grund av missbrukarens växling i 

känslor.  Anhöriga kan ha olika strategier för hur de hanterar missbruket i sin familj.  

 I nästa kapitel kommer vi att ta upp uppsatsens teoretiska utgångspunkter; skam och skuld samt 

medberoende.   
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4. Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel tar vi upp teorier kring skam och skuld samt medberoende. Det går att se teorier utifrån 

en individnivå, gruppnivå och strukturell nivå (Wrangsjö, 2000). Vi vill i detta kapitel förstå anhörigas 

behov utifrån en individnivå. 

 

4.1 Skam och skuld 

Scheff (1997) menar att skam behandlas både som ett individuellt och socialt fenomen. Skam är gene-

tiskt bestämt inom individen och är även ett tecken på ett tillstånd mellan en social interaktion, separa-

tion eller ett uppslukande i relationen (a. a.). I tidigare forskning lade man en stor vikt vid att identifi-

era bristfälliga personlighetsdrag hos individer som lever i våldsrelationer. Fokusering på 

personlighetsdrag av både offer och förövare tillfredställer de flesta människornas behov av att tolka 

våld som ett beteendemönster som ”vanliga människor” inte uppvisar (Jasinski, 2000). 

En kvinna som lever kvar i en relation där misshandel förekommer väcks av skamkänslor. Trots att 

kvinnan kanske innerst inne vet att det inte är hennes fel att mannen misshandlar henne skäms hon. De 

hot och övergrepp hon utsatts för tolkar kvinnan som ett ifrågasättande som ger plats för skamkänslor. 

Om kvinnan inte får ett gott bemötande som inger respekt och trovärdighet kan en fantasi skapas i 

kvinnan om att hon själv är skyldig till misshandeln (Carlander, 2006).  

 

4.1.1 Anhörigas känsla av skuld och skam 

Både för den misshandlade kvinnan och för hennes anhöriga kan chocken vara så stark att de kan 

känna vanmakt. De blir oförmögna att förstå det som händer eller vad de känner. Känslan av vanmakt 

gör att de inte längre kan få kontakt med förnuftet och logiken. Av någon anledning blir det svårt för 

dem att avgöra vilka känslor som är lämpliga att använda till den situation som uppstått, då ett visst 

reaktionsmönster kan kännas förbjudet att använda sig av (Carlander, 2006). Till exempel kan det 

kännas förbjudet att som anhörig bli arg på den misshandlade kvinnan som inte lämnar mannen. Detta 

eftersom den anhörige istället borde stötta kvinnan. Om ändå ilskan uppkommer gentemot den 

misshandlade kvinnan kan den anhörige efter händelsen drabbas av djup skam. Orsaken till den 

anhöriges ilska kan vara att han/hon känner sig beroende av hur den misshandlade kvinnan mår, för att 

själv kunna må bra. Många anhöriga blir tvungna att rikta sin aggressivitet på något annat mer påtag-

ligt och åtkomligt. Kanske riktar de sin ilska till dem som de anser ska kunna hjälpa kvinnan ut ur 

relationen, till exempel på olika organisationer och myndigheter, istället för att rikta ilskan mot 

kvinnan.  Även om anhöriga inte bär ansvaret och skulden för att kvinnan blir utsatt för misshandel 

kan de ändå känna sig misslyckade och lägga skulden på sig själva. De kan även känna skam inför vad 

som hänt den misshandlade kvinnan (a. a.). 

Skuldens uppgift är att skydda vår omgivning från destruktiva handlingar. Den hänger nästan alltid 

samman med yttre objekt som ord och handling. Vi får en känsla av att vi gjort något fel.  Skammens 
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uppgift är att skydda vår egen identitet. Att inte känna sig tillräcklig eller att man inte duger handlar 

om skam. I skammen är vi fel. På dettas sätt ifrågasätter skammen vår existens, vilket gör väldigt ont 

(Carlander, 2006). Det är således inte svårt att förstå hur skam kan skapa psykiskt lidande, däribland 

depression. Många är inte medvetna om att de känner skam, då de tränger bort känslan för att det gör 

för ont. Om människor skulle förstå sina känslor av skam skulle detta innebära att de också skulle bli 

påminda om situationer som inneburit lidande. Oidentifierad skam blir därför ofta tagen som tecken på 

depression, irritation och/eller avståndstagande. På grund av detta kan därför stödgrupper vara till stor 

hjälp. Då man kan finna en samhörighet och tillhörighet kan också känslan av skam mildras (a. a.). 

 

4.2 Medberoende 

Under 1980-talet började olika behandlingshem i Stockholm utarbeta behandlingsprogram för anhö-

riga till missbrukare utifrån Minnesotamodellen. I och med Minnesotamodellen infördes nya begrepp 

som codependent och medberoende (Gerdner, 1999). Kvammen (2002) menar att det finns otydlighe-

ter om hur begreppet medberoende ska användas. Medberoende kan ses ur ett individ- eller strukturellt 

perspektiv. Somliga ser medberoende som en familjesjukdom medan andra ser det mer som ett slags 

emotionellt och beteendemässigt anpassningssätt (a. a.). Det finns nästan lika många definitioner av 

medberoende som det finns erfarenheter av det (Beattie, 2004). Nedan följer tre olika definitioner som 

visar på begreppets mångtydighet: 

 

En medberoende människa är en människa som har låtit en annan människas beteende påverka 
sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas beteende. (Beattie, 2004, s.41)  
 
Medberoende är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en männi-
ska lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon 
kan integrera den i sin personlighet utan anpassar sig till den. (Hellsten, 2004, s. 53) 
 
Medberoende skulle kunna betecknas som normal omsorg, empati, oro eller omtanke som har 
gått lite för långt och blivit självdestruktivt. (Söderling, 2002, s. 19) 

 

 Eftersom människor är komplicerade är också medberoende komplicerat. Somliga människor har 

mycket smärtsamma upplevelser av att vara medberoende medan andra bara är lindrigt påverkade. 

Den medberoendes upplevelser skapas av hans/hennes tidigare erfarenheter, omständigheter och 

personlighet. Det finns dock ett gemensamt drag i samtliga skildringar av medberoende. Detta gemen-

samma drag är att allt slags medberoende handlar om den inverkan som människor i vår omgivning 

har på oss och hur vi försöker påverka dem. Medberoende handlar om ett sätt att tänka, känna och bete 

sig både gentemot andra och gentemot sig själv. Ett medberoendebeteende är självdestruktivt. Det kan 

hindra den medberoende från att finna lycka och frid med sig själv (Beattie, 2004).  

 Karaktäristiska drag för medberoende är (Beattie, 2004):  

- Omhändertagande 
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- Känsla av förpliktelse att hjälpa personer att lösa problemet genom att ge oönskade råd och 

förslag 

- Känslor av ilska när hjälp inte fungerar 

- Frustration 

- Försök att vara andra till lags istället för sig själv 

- Skuldkänslor 

- Rädsla för att bli avvisad 

- Depression eller fysisk sjukdom 

 Den medberoende har ett behov av att kunna kontrollera andra människor eftersom allt runt om-

kring och inuti den medberoende är utom kontroll (Beattie, 2004). Att kämpa för att behålla kontrollen 

över någon annan är ett heltidsarbete (Ahltzén, 1997). När omtanke har förvandlats till total upptagen-

het och medlidande till vårdande och när en person tar hand om andra men inte sig själv kan han/hon 

vara drabbad av medberoende. Han/hon engagerar sig så djupt i andra att han/hon glömmer att ta hand 

om sig själv. Ett medberoende har gått långt när den medberoende slutar leva sitt eget liv, slutar tänka 

och upplever att positiva känslor försvinner och byts ut mot raseri, bitterhet, hat, rädsla, depression, 

hjälplöshet, förtvivlan och skuld. En medberoende kan känna att energin försvinner och att den största 

delen av tiden ägnas åt att oroa sig och att försöka lista ut hur han/hon kan styra den beroende (Beattie, 

2004). Ahlzén (1997) menar att den medberoende stjälper sig själv. Han/hon vill så gärna hjälpa och 

bota men allt blir så lätt fel. 

 Den medberoende bär dessutom ständigt på skuldkänslor. Skuldkänslor för något han/hon har sagt 

eller gjort, eller inte har sagt eller gjort. Hur den medberoende än gör så slutar det fel (Söderling, 

2002). Medberoende människor vill och kan hjälpa. Men tror själva att de inte har gjort tillräckligt och 

får skuldkänslor. De medberoende lider och är förvirrade. De är i behov av tröst, förståelse och 

information. Den medberoende lider i skuggan av den sjuke (Beattie, 2004). Beattie (2004) menar att 

det finns många som inte vet hur de ska handskas med de medberoende. De flesta medberoende får 

inte sina behov tillfredsställda (a. a.). Söderling (2002) talar om de medicinska konsekvenserna av 

medberoende som utbrändhet. Medberoendet är en stressituation. Det är tungt att gå med ständig oro. 

Det är jobbigt att ständigt bli besviken och illa lönad för sina insatser för den närstående som har pro-

blem. Det är krävande att alltid försöka kontrollera utan att få kontroll (a. a.).  Beattie (2004) menar 

vidare att alkoholism inte är det enda familjeproblem som kan göra en människa medberoende.  
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5. Framställning av empiri 
I det här avsnittet framställer vi vårt empiriska material - vi presenterar våra intervjuer med responden-

terna och informanterna. Vi har tematiserat presentationen av empirin utifrån våra frågeformulär samt 

genom teman som har kommit upp under intervjubearbetningens gång. 

Först går vi igenom de professionellas intervjuer för att sedan övergå till de anhörigas intervjuer. Vi 

vill påpeka att våra intervjupersoners intervjuer inte presenteras i kronologisk ordning. Istället 

presenteras informanterna först och därefter respondenterna. Vi har valt att presentera empirin på detta 

sätt för att läsaren ska få en mer sammanhängande bild och få möjlighet att kunna se de likheter och 

skillnader som professionella respektive anhöriga har emellan sig. Förhoppningsvis leder detta även 

till att läsaren lättare ska kunna jämföra dessa två grupper med varandra. Som inledning till informant-

intervjuerna har vi kort tagit upp hur de kommer i kontakt med anhöriga till misshandlade kvinnor och 

hur många de uppskattar kontaktar dem. Detta gör vi för att läsaren redan här ska få en överblick av 

vilket slags stöd och hjälp ett urval av professionella kan ge anhöriga till misshandlade kvinnor. Men 

även för att läsarna ska få en inblick i hur stor efterfrågan är av behov av stöd och hjälp från anhöriga.  

Som vi tidigare har beskrivit använder vi oss av samtliga professionellas riktiga namn. Då vi inter-

vjuar dem som professionella anser vi inte att det finns någon anledning att dölja deras identitet. De 

ger svar utifrån en professionell synvinkel och inte utifrån egna personliga erfarenheter och referenser. 

Det är inte heller någon utav de professionella som har velat vara anonym. Samtliga respondenter har 

vi däremot valt att ge fiktiva namn. Detta trots att somliga har velat delta med sina riktiga namn. Av 

respekt för de respondenter som velat vara anonyma och för att få texten att flyta bättre har vi valt att 

ge samtliga respondenter fiktiva namn. 

 

5.1 Framställning av informantintervjuerna  
5.1.1 Kontakt med anhöriga 

Fyra av fem professionella kommer i kontakt med anhöriga till misshandlade kvinnor via tele-

fon/jourtelefon. Helena från Ersta Fristad är den enda som träffar anhöriga personligen då hon har 

anhöriggrupper. Alla anser att de väldigt sällan får telefonsamtal från anhöriga, förutom Ilse från Alla 

Kvinnors Hus, som tycker att väldigt många anhöriga tar kontakt med dem.  

 

5.1.2 Anhörigas behov 

Informanterna är eniga om att anhöriga främst kontaktar dem för att de vill ha hjälp med att få kvin-

norna att lämna sina misshandelsrelationer. De professionella har samtliga varit i kontakt med anhö-

riga, som har varit i behov av att få hjälp och stöd för att veta hur de ska bete sig eller förhålla sig 

gentemot de misshandlade kvinnorna. Många anhöriga känner att det är väldigt svårt att veta hur de 

ska bemöta kvinnan i fråga. De är i behov av att veta hur de ska kunna ställa frågor till henne och om 

de ska ge henne råd. Informanterna är av den uppfattningen att anhöriga kan behöva hjälp för egen del. 

Detta är något som Monica från Kriscentrum beskriver på ett bra sätt.   
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Ofta spelas det här brottet upp igen och därför är det så viktigt att få in också anhöriga och se 
vad det är som händer. Hur mycket har förövaren fått makt i vårt familjeliv så att säga? Alltså 
man märker att man börjar bli väldigt mycket osams med sina anhöriga eller gör sig osams på 
arbetsplatsen. Brottet triggas igång på andra arenor, på något vis. Och därför behövs det hjälp 
med att synliggöras. (Monica, personlig kommunikation, 12 mars, 2008) 

 

Alla informanter, förutom Boel, tar upp anhörigas behov av att få hjälp med att härbärgera sina känslor 

av maktlöshet. Monica menar att anhöriga är helt utan makt och bara kan vänta på att kvinnan ska ta 

steget att lämna mannen. Helena som personligen möter anhöriga tar upp att anhöriga även har symp-

tom av stresskador som sömnlöshet, sömnstörningar och depression. Dessa symptom behöver de hjälp 

att bearbeta bort. Helena ser att anhöriga också har ett behov av att få uttrycka de förbjudna känslor 

som de kan känna gentemot de misshandlade kvinnorna. Exempel på förbjudna känslor är aggression, 

frustration och ilska. Många anhöriga skulle, enligt Helena, vilja ha en manual där det är beskrivet vart 

de kan vända sig med olika frågor och där de kan få svar på hur de ska gå tillväga för att hjälpa kvinn-

orna. 

Både Helena och Ilse tror att anhöriga kan behöva hjälp med att hantera skuldkänslor. Helena mö-

ter många föräldrar som känner skuld för att deras döttrar blir misshandlade och behöver hjälp med det. 

 

Att man har gjort en massa fel och sedan om ens dotter då väljer en man som är på det här sättet, 
som slår henne, och hon inte går därifrån. Då blir det nog rätt lätt att man tänker, vad har jag 
gjort för fel? Vad är det jag inte har hjälpt henne med eller vad är det jag inte har gett henne? 
(Helena, personlig kommunikation, 11 mars, 2008) 

 

Ilse menar att ämnet våld mot kvinnor är väldigt tabubelagt och att det kan vara svårt för anhöriga att 

inse vad som händer. När de senare inte längre kan hålla det ifrån sig kan det blir väldigt jobbigt och 

många känslor kan komma upp.  

 

5.1.3 Stöd och hjälp 

Alla informanter ger per telefon stöd, rådgivning och uppmuntran till anhöriga. Samtliga informanter 

betonar vikten av att ge anhöriga stöd till att orka vara kvar och stötta den misshandlade kvinnan.  

 

Den anhörige är ju hennes livlina på något sätt. Så man får inte ge upp där. Och det är väl det 
viktigaste budskapet egentligen för den anhöriga. Även om det kan kännas tungt då, men för att 
det ska bli någon förändring, så behöver de ligga i. (Boel, personlig kommunikation, 10 mars, 
2008) 

 

Samtidigt säger Monica och Ilse att det också är viktigt att hitta en balans. Ilse menar att hon ofta 

får bromsa anhöriga så att de inte ligger på och pressar för mycket, då detta ofta får den motsatta 

effekten att kvinnorna hamnar i försvar. Monica tar upp hur svårt det kan vara att hitta en balans för 

anhöriga. Vissa tenderar att vara så överbeskyddande att de själva går under, medan andra är under-

beskyddande och backar för mycket.  
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Francisca menar att genom att ge anhöriga information kan de få verktyg till att förstå de misshand-

lade kvinnornas situation. Anhöriga kan få kraft att orka stå kvar och stötta de misshandlade kvinnorna 

om de till exempel får förklarat för sig vad normaliseringsprocessen handlar om och hur den påverkar 

kvinnorna. Anhöriga behöver få information om hur den rättsliga processen går till: vad som händer, 

hur det kommer att fortsätta och hur systemet fungerar. Monica tar upp att hon hjälper anhöriga att 

sortera lite i det som de berättar. På så sätt kan de få en förståelse för att vissa konflikter kan ha att 

göra med förövarens brott.  

Alla, förutom Helena, betonar att deras huvuduppdrag ligger i att hjälpa de misshandlade kvinnorna 

och inte deras anhöriga. Helena har i sitt arbete fokus på anhöriga och kan i och med det erbjuda anhö-

riga störst variation i form av hjälp och stöd. Förutom det stöd som övriga informanter kan erbjuda, 

kan Helena tillsammans med anhöriga mer ingående gå igenom våldets processer. Hon kan förklara 

vad våld är, vad offerrollen innebär och på en kognitiv nivå beskriva våldsprocessen. Hon har även 

möjlighet att beskriva hur anhöriga på ett bra sätt kan hantera de känslomässiga behov, såsom frustra-

tion och ångest, som uppkommer. Helenas fokus ligger inte på att hjälpa anhöriga att orka stötta 

kvinnorna, utan att i första hand på att hjälpa anhöriga med deras egen bearbetning och process.  

 

Genom gruppen slipper de känna sig ensamma om problemet. De får höra andra och kunna 
diskutera och prata om det. Det är väldigt effektivt. (Helena, personlig kommunikation, 11 mars, 
2008) 

 

Samtliga informanter, förutom Boel, berättar att de hjälper anhöriga med att förstå vad som händer vid 

uppbrottsprocessen och hur svårt det kan vara för en kvinna att lämna den man som misshandlar henne. 

Ingen utav informanterna kan erbjuda anhöriga enskilda samtal för egen bearbetning. 

 

5.1.4 Uppmärksammad grupp 

Helena och Monica anser inte att anhöriga till misshandlade kvinnor uppmärksammas. Helena tror att 

det kan bero på att det är en väldigt tyst grupp och att det inte har lobbats mycket för att uppmärk-

samma den. Detta till skillnad från anhöriga till missbrukare och psykiskt funktionshindrade som hon 

menar har fått ut sitt budskap. Monica tror att den låga uppmärksamheten kan bero på att denna grupp 

inte blir utsatt direkt utan indirekt vilket kan leda till att man inte ser problematiken på samma sätt. 

Hon anser ändå att anhöriga inte får det stöd som de egentligen är berättigade till. Hon menar att anhö-

riga borde få mer hjälp med att bli medvetna om att en misshandlad kvinnas trauman spelas upp i 

andra konstellationer. Monica anser vidare att denna grupp verkligen är i behov av mer resurser. 

Inte heller Francisca anser att anhöriga uppmärksammas. Däremot vet hon inte riktigt vad det kan 

bero på. Boel anser inte att denna grupp uppmärksammas särskilt mycket i press, radio och tv. Hon 

menar att det är något ”man kan slå ett slag för”. Däremot tror Boel att uppmärksamhet kring anhöriga 

kommer att komma så småningom.  
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Fokus ligger ju mest på den misshandlade kvinnan förstås och det får man väl inte säga är så 
konstigt. Så hur mycket man ska satsa på anhöriga, nej men det får nog bli en släng efter de 
andra, så att säga, och det finns ju trots allt ställen man kan vända sig till för samtal. Så för mig 
tar det emot lite grann att man ska satsa massa resursen på det. Det tycker jag ju egentligen inte. 
Jag tycker ju mer att man ska satsa på behandling för männen och att kvinnorna får en rimlig 
vardag. (Boel, personlig kommunikation, 10 mars, 2008) 

 

Detta säger Boel trots att hon och övriga informanter tagit upp hur viktigt det är att anhöriga orkar 

stötta kvinnorna och vilket enormt stöd de anhöriga kan ge till de utsatta kvinnorna under brottspro-

cesserna.  

Ilse anser inte att anhöriga till misshandlade kvinnor uppmärksammas särskilt mycket. Hon menar 

att de säkert skulle kunna uppmärksammas mycket mer. Hon säger att det har tagit tid innan man ens 

såg till den misshandlade kvinnans barn och att man lade resurser på dem. Även om det kommer ta tid 

så tror hon att det kommer att komma en dag då man också ser till föräldrarna. Frågan är bara när. På 

Alla Kvinnors Hus uppmärksammades gruppen nyligen på ett styrelsemöte. På detta möte kom det in 

en motion från en stödmedlem som ansåg att Alla Kvinnors Hus borde starta något slags anhörigstöd. 

Responsen på detta var att det vore väldigt intressant och spännande. När personalen fick höra om 

motionen blev de väldigt positiva. Ilse berättar att de även tidigare har pratat om detta i arbetsgruppen, 

då de känner att det kan vara väldigt svårt att bemöta anhöriga.  

 När vi frågade om informanterna visste några andra ställen dit anhöriga till misshandlade kvinnor 

kan vända sig för stöd och hjälp, var alla tvungna att fundera lite. Ilse tror att många kvinnojourer för-

söker ge anhöriga stöd om de ringer, men att ingen har något uttalat anhörigstöd. 

 

Men man ska veta att alla kvinnors hus är Sveriges både äldsta och största kvinnojour så det 
inte vi har, det har inte många tror jag eftersom vi är en sådan stor organisation. De flesta andra 
kvinnojourer är väldigt, väldigt små, så de har ju oftast ingen gruppverksamhet för kvinnor till 
exempel heller. De har nog inte lika mycket att erbjuda som för våldsutsatta kvinnor heller. 
(Ilse, personlig kommunikation, 5 mars, 2008) 

 

Ilse nämner dock Kriscentrum, som hon vet att anhöriga kan vända sig till för stöd. Om anhöriga vill 

ha hjälp för egen bearbetning hänvisar Monica, Francisca och Boel till vårdcentralers kurato-

rer/psykologer. Francisca hänvisar även anhöriga att ta kontakt med en diakon eller med landstingets 

öppna psykiatriska mottagning. Det enda stället som Helena kan komma på dit anhöriga kan vända sig 

är Slagfärdiga. Till Slagfärdiga kan anhöriga ringa. Helena har även Kvinnofridslinjen i tankarna men 

är osäker på om även anhöriga kan vända sig dit. 

 

5.2 Framställning av respondentintervjuerna 
5.2.1 Anhörigas behov 

Samtliga respondenter, förutom Åsa, uttrycker att de under den tid då deras närstående blev misshand-

lade hade olika behov av stöd och hjälp. Dessa behov handlade dels om stöd och hjälp för deras egen 

del men också om hjälp för att kunna stötta de misshandlade kvinnorna. Vid tillfället för intervjuerna 
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upplevde dock endast två respondenter, Emma och Anna, behov av någon form av stöd och hjälp. Eva 

och Sven hade inga behov av egen bearbetning vid intervjutillfället. De hade heller inget behov att få 

hjälp med att stötta sina närstående. Detta eftersom de redan tidigare hade tagit reda på hur de kunde 

hjälpa sina närstående. Att inte Åsa hade några behov berodde på att hon hade så många egna 

erfarenheter av hur det är att bli misshandlad. 

 Tre av respondenterna beskriver att de under den tid misshandeln då pågick mot deras närstående 

hade ett behov av att bearbeta sina känslor och upplevelser. Två av dessa, Emma och Anna, menar att 

de fortfarande bär på obearbetade känslor. Emma menar att hon än idag är expert på att höra om 

hennes systrar är rädda, oroliga eller om de inte säger som det är. Hon liknar det vid att hon har blivit 

som en seismograf som avläser det som sägs, till och med på telefon. Anna upplever ett stort behov av 

samtalskontakt. Att få lägga av sig all ångest och allt det hon har gått igenom har varit viktigt för att 

hon ska orka vara stark. 

 Två av respondenterna, Anna och Sven, beskriver ett behov av att få vägledning och svar på sina 

frågor. Sven berättar att han efter att han fått veta att hans dotter misshandlades behövde få förklarat 

för sig varför han hade så svårt att förstå att hans dotter blev misshandlad och varför dottern inte läm-

nat mannen tidigare. Han var även i behov av vägledning i att hantera relationen till den man som 

misshandlat hans dotter under två års tid. Anna var i behov av vägledning i den svåra balansgången att 

dra en gräns mellan att lägga sig i och att vara till hjälp. Hon anser det vara viktigt att hon som anhörig 

får vägledning för att undvika att säga för mycket fel och att undvika att trampa på ömma tår. Genom 

vägledning, menar Anna, att man kan förminska den smärta som finns och förhindra att onödig smärta 

uppstår. Sven och Anna beskriver även hur otroligt svårt det är att stå bredvid. Anna menar att det till 

och med ibland kunde kännas svårare att stå bredvid och se sin dotter bli utsatt för misshandel än att 

själv bli utsatt. Sven upplevde en frustration över att han inte hade möjlighet att skydda sin egen dotter. 

Anna beskriver det som ett oerhört dilemma att försöka hjälpa någon som inte vill ha hjälp och att inte 

hjälpa för lite. Hon talar även om vikten av att ha klara roller. Det hade varit bra om Anna hade vetat 

vad hon själv ville i relation till vad dottern faktiskt ville ha hjälp med.  

 Två av respondenterna, Emma och Anna, pekar på att de under den tid misshandeln pågick mot 

deras närstående glömde bort sig själva. Deras kraft och tid var riktad mot de närstående istället för 

mot dem själva. Anna berättar att detta drev henne till gränsen mot utbrändhet. Medan Emma berättar 

att hon först nu, flera år efter att misshandeln har upphört, känner att även hon som anhörig har farit 

illa.  

 

Det var aldrig någon som frågade hur jag mådde. Och det hade ju känts lite förmätet faktiskt, att 
ens väcka den frågan. Det var ju inte mig det var synd om //…// Det är först nu som jag kan 
känna att jag for illa, eftersom jag levde i någon slags ställföreträdande dödsångest under alla de 
år som de blev utsatta för våld. (Emma, personlig kommunikation, 26 mars, 2008)  
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 Tre respondenter, Eva, Sven och Anna, uttrycker ett behov av att få information. Både Eva och 

Anna har velat få veta vad de som anhöriga konkret kan göra för att hjälpa de misshandlade kvinnorna 

i deras närhet. De uttrycker ett behov av att få veta vart de ska vända sig och vart de ska ringa. Eva 

säger: 

 

Alltså lite mer konkret; vad ska jag göra? Ska jag göra något överhuvudtaget? Ska jag vänta tills 
hon själv är mogen och vill göra något? Ska jag bara finnas där och vara tyst eller ska jag 
blanda in polisen? Framför allt; Kan jag anmäla anonymt? Kan jag anmäla något som jag inte 
har sett, något som jag bara har hört talas om? Massa sådana frågor. Vad gör jag nu? Jag vet att 
hon blir misshandlad. Jag vet att hon lever i förnekelse. Jag vet att hon mår skit. Vad gör jag nu 
för att hjälpa min väninna? (Eva, personlig kommunikation, 18 mars, 2008) 

 

Sven önskar att han när misshandeln mot hans dotter uppdagades hade vetat det han vet idag, tolv år 

senare. Han hade velat få förklarat hur domstolsprocesser och barnavårdsutredningar går till samt hur 

han skulle ha överklagat beslut.  

 Fyra respondenter beskriver hur viktigt det är att den misshandlade kvinnan får hjälp för att de som 

anhöriga ska kunna må bra. Anna, som är en av dessa fyra, beskiver att om inte hennes dotter mår bra 

och misshandeln mot henne upphör kommer Anna aldrig att kunna avveckla sig själv och fullt ut bear-

beta sina egna känslor. Anna upplever dessutom ett behov utav att reda ut sin relation till sin dotter. 

Hon menar att det finns mycket som hon och hennes dotter behöver prata om. Det som hon och dot-

tern har gått igenom är så pass tufft att de behöver någon slags struktur för att kunna ta sig vidare, 

menar Anna. 

 

5.2.2 Stöd och hjälp 

Endast en av de tre respondenter som har varit i behov av bearbetning för egen del har valt att söka 

professionell hjälp. Anna sökte professionell hjälp eftersom hon inte ville belasta sina vänner med sina 

problem. Dessutom orkade hon inte med alla följdfrågor: 

 

… det är så starkt det man berättar, så folk orkar inte bära det. Och det blir ju så mycket frågor. 
Och de kan inte jag hantera, det går inte. Det här vanliga, varför gick hon inte och varför och 
blablabla och man klarar inte av det, utan jag vill fortfarande vara mig, och ha kvar mina 
vänskapsrelationer som de är, inte vara mamma till en misshandlad dotter som ska älta det 
varje gång vi träffas. Utan när vi träffas, då är det paus för mig. (Anna, personlig kommunika-
tion, 11 mars, 2008) 

 

Sven påpekar istället att han som tur är har haft en förståndig fru som har kunnat lugna ner honom. 

Samtidigt säger han att det inte är meningen att de ensamma skulle ha behövt ta den oerhörda pressen. 

Emma lyfter fram vikten av goda vänner och en snäll make som lyssnar och står ut med henne där 

hemma.  

 För två av fem respondenter, Anna och Eva, har det varit självklart att söka hjälp på många håll för 

att kunna hjälpa sina närstående som har blivit misshandlade. Anna har upplevt stora behov av hjälp 

och Eva säger att hon har fruktat, och än idag fruktar, för sin väninnas liv.  Resterande tre responden-
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ter Emma, Sven och Åsa har aldrig sökt någon hjälp. Åsa har inte känt något behov av hjälp men på-

pekar däremot att hon idag går på samtal hos en kurator. Orsaken till dessa samtal är inte Åsas situa-

tion som anhörig. Men samtidigt påpekar Åsa att hon hos kuratorn ändå ventilerar en del kring sin 

situation som anhörig. Emma sökte inte någon hjälp eftersom hon själv inte förstod hur hon som anhö-

rig påverkades av att hennes systrar blev misshandlade. Dessutom visste hon inte heller vilken hjälp 

hon kunde få. Sven stod inför samma faktum. Men genom att han har engagerat sig i den här frågan i 

många år har han nu fått en större kännedom om vad anhöriga kan göra. För tolv år sedan hade Sven 

dock igen aning om vart anhöriga kunde vända sig eller hur utbredd kvinnomisshandeln var. 

 Alla respondenter, förutom Åsa, har upplevt olika hinder i sitt sökande efter hjälp och stöd. Emma, 

Sven och Anna har blivit hindrade i sitt hjälpsökande eftersom de inte har vetat vart de ska vända sig. 

Eftersom våldet mot Emmas systrar och mot Svens dotter pågick under nittiotalet existerade inte 

kvinnofridslinjer. Det fanns kvinnojourer på vissa platser men samtidigt var våldet något man inte 

talade om. Det var först när Emma började läsa lite om kvinnomisshandel och gå in på kvinnojourers 

hemsidor som hon förstod att det fanns hjälp att få för hennes systrar. Men hon förstod inte hur hon 

skulle kunna använda sig av hjälpen rent praktiskt eftersom hon ansåg att det var hennes systrar som 

borde göra något. Hon påpekar att hon fortfarande, än idag, inte vet vart hon ska vända sig. Sven 

menar att han idag vet var han skulle söka men att han troligtvis är en av få som vet det. Anna är i 

behov av mer stöd och hjälp än hon har fått. 

 

Jag vill ha mer, mycket mera, mycket mera. Jag behöver ha jättemycket mera. Jag har levt 
med det här i många år. Och jag måste få se någon ände på det hela. Och börja ta hand om 
mig själv, mer... (Anna, personlig kommunikation, 11 mars, 2008) 

 

Ett hinder som Eva upplevt i sitt hjälpsökande är kommuners och organisationers ovilja att hjälpa till. 

Med detta menar Eva att det alltid är upp till den misshandlade kvinnan att söka hjälp. Kommuner och 

organisationer tar inte på sig något ansvar utan lägger det på den misshandlade kvinnan. Dessutom 

talar Eva om vikten av att kunna anmäla den man som misshandlar hennes väninna. 

 Emma beskriver skammen och rädslan för sina systrars respektive män som ett hinder för att söka 

hjälp till att stötta hennes systrar. Emma förklarar att hon nu i efterhand tycker att hon borde ha ringt 

polisen och kvinnojouren. Samtidigt berättar Emma att hon under långa perioder var handlings-

förlamad. Det gjorde väldigt ont att veta om vad som försiggick och dessutom hade hon lovat sin 

storasyster att inte säga något.  

 

Jag blev nog handlingsförlamad långa perioder, därför att det gjorde så ont att veta det här, och 
att jag hade lovat min syster att inte säga något. Vilket gjorde att jag faktiskt varken visste ut 
eller in //…// Om det börjar brinna vet man vad man ska göra, eller är det någon som bryter sig 
in i 7-eleven-kiosken på gatan, så vet man vad man ska göra. Men när ens granne, eller ens 
mamma, eller syster, då blir man helt; nämen jag vet ingenting. (Emma, personlig kommunika-
tion, 26 mars, 2008) 
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Emma var inte inbjuden att prata om vad som försiggick och systrarna stängde ute all hjälp. Det rådde 

en tystnad och hjälplöshet emellan Emma och hennes systrar. Detta gjorde att hon inte visste vad hon 

skulle göra och gjorde därmed ingenting. Även Åsa belyser svårigheterna med att hon som anhörig 

inte kan göra så mycket. Hon önskar att hon kunde göra mer och vill göra så mycket men upplever en 

maktlöshet.  Samtidigt förstår hon av sina erfarenheter att det måste mogna hos den misshandlade 

kvinnan att själv vilja få hjälp.  

 

5.2.3 Önskad hjälp 

Emma tror inte att det finns några tvärsäkra svar eller helhetslösningar på vilket stöd man ska ge till 

misshandlade kvinnor och deras anhöriga. Hon menar dock att det vore bra för anhöriga att ha någon 

att ringa till för att prata om det som har hänt. Anna efterlyser först och främst mer information. Hon 

menar att det hade hjälpt henne oerhört om hon redan i början av sitt hjälpsökande hade fått informa-

tion om vart hon kunde vända sig för att få stöd och hjälp. Anna hade gärna sett att man på till ex-

empel socialtjänsten, hade ett informationspapper. 

 

… som jag tror skulle vara ett önsketänkande det är att jag hade blivit informerad av social-
tjänsten om rättigheter, det här och det här finns det, du kan vända dig till psykosociala teamet, 
din dotter kan gå i den och den terapin. Det finns de och de möjligheterna. Så småningom kom-
mer det att bli en vårdnadsutredning, det rent juridiska, //…//. Alla de här praktiska sakerna. 
Alltså det ska finnas ett papper på något sätt //…// dit kan man vända sig angående juridiska 
frågor, rättshjälp fungerar si och så och där kan man vända sig till kristeam eller någonting. 
(Anna, personlig kommunikation, 11 mars, 2008) 

 

Ett sådant informationspapper hade Anna kunnat läsa igenom och även om hon inte var i behov av allt 

från första början hade hon kunnat återkomma till pappret och läsa senare, när fler behov uppstod. 

Både Anna och Sven hade velat ha en advokat som de hade kunnat lämna över det ansvaret till och fått 

vägledning av. Anna berättar att hon burit ett tungt ansvar eftersom hon hela tiden har försökt vara ett 

steg före för att kunna hjälpa sin dotter att tala om vart hon ska ringa och vända sig. Sven anser att det 

även borde finnas gode män som kunde vägleda både den som är anhörig och den som är misshandlad. 

Den gode mannen skulle kunna vara den som styrde upp allt juridiskt. Dessutom skulle den gode man-

nen kunna förklara processens gång. 

 

… det vore den gode mannen som kunde styra upp alla de här grejerna i vård- eller rättsak. 
Att nu kommer det först bli en utredning, nu kommer det att bli ett så kallat rådslag och se-
dan blir det en rättslig prövning och sedan kommer den här civilrättsliga prövningen… 
(Sven, personlig kommunikation, 25 mars, 2008) 

  

 Eva menar att forum på Internet dit misshandlade kvinnor och anhöriga kan vända sig kan fungera 

som ett bra stöd för anhöriga. Där har anhöriga möjlighet att ”chatta” med kvinnor som är eller har 

varit våldsutsatta. På så sätt kan anhöriga få en större förståelse för vilken hjälp de misshandlade 

kvinnorna vill ha och vad de som anhöriga kan göra när den misshandlade kvinnan lever i förnekelse 
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och så vidare. Åsa tror att en bra hjälp för anhöriga till misshandlade kvinnor skulle vara någon form 

av anhöriggrupp. Där skulle anhöriga få träffa andra i samma situation och ges möjlighet att prata av 

sig och samtidigt kunna ge stöd till andra anhöriga. 

 

5.2.4 Uppmärksammad grupp 

Ingen utav respondenterna anser att anhöriga till misshandlade kvinnor uppmärksammas. Två av 

respondenterna tror att en orsak till den låga uppmärksamheten kan ha att göra med skam. Anna är 

osäker men tror att känslor av skam och skuld kan göra att anhöriga inte gör sina röster hörda. Emma 

menar att skammen är mycket stark både hos de misshandlade kvinnorna och hos deras anhöriga. Hon 

menar att det ska till många våldsutsatta kvinnor och många anhöriga som vågar ställa sig upp och 

berätta, för att skammen och tystnaden ska brytas.  

 Två av respondenterna, Anna och Emma, talar om anhöriga som en resurs. Emma menar att den 

låga uppmärksamheten beror på en blandning av dels att det inte är de anhöriga det är synd om och 

dels att man inte ser de anhöriga som en resurs. Hon gör en liknelse med krigsveteraners anhöriga: 

 

Jag menar, det är ju ungefär som om man pratar om krigsveteraner. När de kommer hem, inte 
fasen bryr man sig om de som har suttit hemma och har haft ångest och tror att mannen eller 
kvinnan skulle bli ihjälslagen eller ihjälskjuten eller ihjälbombad, eller vad det nu är. (Emma, 
personlig kommunikation, 26 mars, 2008) 

  

Att anhöriga inte uppmärksammas anser Anna vara mycket beklagligt eftersom hon menar att de kan 

göra otroliga insatser för de misshandlade kvinnorna. Hon menar att det är viktigt att uppmärksamma 

de anhöriga och inte bara inrikta sig på de misshandlade kvinnorna.  

 

… ge massor stöd till anhöriga, de kan hjälpa och gör otroliga insatser för de här kvinnorna. 
Och att man inte bara ska inrikta sig på kvinnorna. Det är fel tycker jag, helt fel. Rikta insat-
serna mot friska som står runtomkring. (Anna, personlig kommunikation, 11 mars, 2008) 

 

Eva tror att en orsak till att misshandlade kvinnors anhöriga inte uppmärksammas är att de glöms bort. 

Hon menar att det i dagens samhälle inte är självklart att bry sig om sina vänner om de hamnar i 

svårigheter. Sven tror att den dåliga uppmärksamheten beror på att våld mot kvinnor inte är tillräckligt 

erkänt, uppmärksammat och/eller prioriterat. Först efter att kvinnomisshandel erkänts kan steget tas att 

erkänna de anhöriga som en grupp som behöver hjälp. Åsa menar istället att den lilla uppmärksam-

heten kring anhöriga beror på att människor i allmänhet har dålig kunskap om misshandlade kvinnor 

och om deras anhöriga. Hon menar att även socialtjänsten har dålig kunskap. 

 

5.2.5 Negativa känslor 

Att handskas med dotterns ilska och humörsvängningar har tagit väldigt mycket av Annas kraft och 

energi. Hon berättar att det har varit lätt att hon har glömt bort sig själv mitt uppe i allt. 
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Jag har fått bära väldigt mycket utav hennes ilska, och det tog ett tag innan jag lärde mig vad 
som var bäst, för då går jag. Det är ingen idé att sitta kvar och prata och då blir hon ju van-
sinnig när jag går. Men det är ingen idé att sitta kvar och prata om någonting, utan då säger jag, 
hejdå nu går jag ut. Och sedan efter en halvtimme så kan det komma ett sms; förlåt. Och det är 
så mycket slitsamma scener hit och dit att det tar väldigt, väldigt, väldigt mycket på en själv. 
(Anna, personlig kommunikation, 11 mars, 2008) 

 

Två respondenter, Sven och Emma, talar om känslor av skam. Både Sven och Emma menar att det 

både för den som blir misshandlad och för den anhörige dyker upp mycket skamkänslor. Skamkäns-

lorna av att vara far till en dotter som misshandlas beskriver Sven på följande vis: 

 

Det är ju min dotter. Hur har vi uppfostrat henne och har vi uppfostrat henne rätt? Är det sant 
det hon säger? Och hur kunde hon vara så dum att släppa in den där förövaren? Varför tog hon 
inte strid för det här förut? (Sven, personlig kommunikation, 25 mars, 2008) 

 

Emma menar att kvinnomisshandel under 90-talet var ännu mer skambelagt än vad det är idag. Efter-

som Emma aldrig hade hört någon tala om kvinnomisshandel och eftersom hon inte kände till någon 

annan än hennes systrar trodde hon inte att det fanns andra som hade det som dem. Hon trodde att det 

var hennes systrar det var fel på. Emma talar om att hennes storasyster skämdes fruktansvärt över att 

vara misshandlad. Den skammen överfördes på Emma. 

 

Och den skammen smittar, så att vi som är anhöriga antingen blir tillsagda att du ska fan inte 
säga någonting om det här för då kommer folk att tappa respekten för mig. Och jag kommer att 
skämmas ihjäl. Att lite grann, vi också skäms. Som en gammal vän till min gamla moster sa, att 
man köpt ner sig. (Emma, personlig kommunikation, 26 mars, 2008) 

  

Emma berättar att hon och hennes systrar i efterhand har fått bearbeta sina relationer med varandra. 

Hon menar att det är lätt som syskon att bli förbannade, ledsna och besvikna på varandra. Det är lätt 

att som syskon lägga ansvar på varandra. 

 

Man borde ha gjort det, och varför sa du inte så? Varför gick du inte då och du skulle ha hjälpt 
mig mer och //…//, det blir en evig soppa av utpekanden och ansvar. (Emma, personlig 
kommunikation, 26 mars, 2008) 

 

Emma menar att relationerna systrarna emellan har tagit stryk under lång tid och att relationerna inte 

varit normala. 

 

5.3 Sammanfattning 

Alla professionella förutom Ilse har sällan kontakt med anhöriga per telefon. Helena träffar dock 

regelbundet anhöriga genom den anhöriggrupp hon bedriver.  

 Utifrån de anhörigas perspektiv har anhöriga behov av stöd och hjälp både för egen del och för att 

kunna stötta de våldsutsatta kvinnorna. Trots att de flesta anhöriga utrycker ett behov av hjälp för att 

kunna stötta de misshandlade kvinnorna har endast två sökt hjälp för detta. De flesta anhöriga har varit 
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i behov av egen bearbetning samtidigt som endast en utav dem har sökt professionell hjälp. Samtliga 

anhöriga uttrycker ett behov av att få information. De önskar information angående misshandlade 

kvinnors uppbrottsprocess, hur de ska förhålla sig gentemot kvinnorna samt information om vilken 

hjälp det finns att tillgå för de misshandlade kvinnorna. Även de professionella talar om vikten av att 

anhöriga får hjälp med hur de ska förhålla sig gentemot kvinnorna.  

 Informanterna Ilse och Helena betonar att anhöriga behöver hjälp med att hantera skuldkänslor. 

Majoriteten av de anhöriga talar om att skammen är stark hos både kvinnorna och dem själva. Både 

respondenterna och informanterna är eniga om att anhöriga känner en hjälplöshet i att inte kunna 

hjälpa de våldsutsatta kvinnorna. Majoriteten av informanterna förklarar att det är viktigt att stötta den 

anhörige, så att hon/han orkar stötta kvinnan. De menar att den anhörige är en väldigt viktig resurs till 

att den våldsutsatta kvinnan ska lämna mannen. Enbart två anhöriga, Anna och Emma, talar om anhö-

riga som en resurs. Informanterna upplever att anhöriga har svårt att hitta en balans mellan att lägga 

sig i och att vara till hjälp. Detta är något som informanterna menar att anhöriga behöver hjälp med. 

Majoriteten av respondenterna menar att det är viktigt att de misshandlade kvinnorna får hjälp, för att 

de som anhöriga ska kunna må bra.  

 Samtliga intervjupersoner är eniga om att anhöriga till misshandlade kvinnor inte uppmärksammas. 

Majoriteten av respondenterna har inte vetat vart de ska vända sig och har haft svårt att hitta relevant 

hjälp både för sig själva och för kvinnorna. Samtliga respondenter hänvisar till ett fåtal instanser dit de 

tror att anhöriga kan vända sig för att få hjälp och stöd. 

  I nästkommande kapitel kommer vi att behandla tre olika teman som har varit framträdande och 

intressanta i empirin.  Vi kommer att undersöka vilken relevans tidigare forskning och teori har för de 

tre teman vi funnit i det empiriska materialet. Som avslutning i nästa kapitel kommer vi att samman-

ställa resultatet av denna studie. 
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 6. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att ställa empirin mot tidigare forskning om samhällets insatser för att hjälpa 

våldsutsatta kvinnor och mot tidigare forskning om anhöriga till missbrukare och psykiskt 

funktionshindrade. Vi kommer även att ställa empirin mot teorierna medberoende samt skam och 

skuld. Vi kommer att ställa upp tre teman: maktlöshet, tabu och medberoende. Dessa tre teman har vi 

valt eftersom de på olika sätt knyter an till anhörigas behov av stöd och hjälp. Anhöriga har behov av 

att bryta de känslor av maktlöshet samt skam och skuld som de bär på. De har även behov av att bryta 

de delar av sina handlingsmönster som liknar medberoende. Under varje tema kommer vi att presen-

tera relevant empiri, teori och tidigare forskning. Efter genomgångna teman avslutar vi detta kapitel 

med en sammanfattning som i sin tur avslutas med uppsatsens resultat i punktform. 

 Vi vill återkoppla till frågeställningarna för att påminna läsaren om dem:   

– Vilket behov uttrycker de anhöriga av att få stöd och hjälp för egen bearbetning? 

– Vilket behov uttrycker de anhöriga av att få stöd och hjälp för att kunna stötta de misshandlade 

kvinnorna? 

– Vilka skillnader och likheter finns mellan anhörigas och professionellas tankar kring anhörigas be-

hov? 

  

6.1 Maktlöshet 

Maktlöshet har visat sig vara ett centralt begrepp både hos respondenter och hos informanter. Samtliga 

intervjupersoner är eniga om att anhöriga bär på känslor av maktlöshet.  

 

6.1.1 Vanmakt och förhållningssätt 

Anna menar att det hade varit lättare om hon själv hade blivit utsatt för misshandel än att behöva stå 

bredvid och se på hur hennes dotter misshandlas utan att kunna göra något. Sven visar en oerhörd 

frustration över att inte ha kunnat skydda sin dotter. Även Eva är mycket frustrerad. Hon är frustrerad 

över att ansvaret ligger på kvinnan att lämna misshandelsförhållandet och att hon inte kan göra något 

mer än att stötta sin väninna. Emma berättar att det rådde en tystnad mellan henne och hennes systrar 

om det som försiggick. Det gjorde att hon inte visste vad hon skulle göra. Hon gjorde därmed ingen-

ting. Emma menar att hon under långa perioder var handlingsförlamad. Åsa nämner svårigheterna med 

att som anhörig inte kunna göra något. Hon önskar att hon kunde göra så mycket mer för sin väninna 

men vet genom egna erfarenheter att det är den misshandlade kvinnan som själv måste be om hjälp. 

Sven och Anna beskriver hur otroligt svårt det är att stå bredvid en kvinna som blir utsatt för våld. 

Ditzler & Ditzler (1992) menar att alla människor som har en daglig kontakt med negativa och smärt-

samma känslor påverkas. De understryker att den som är anhörig kan bli påverkad genom att till ex-

empel känna en frustration och hopplöshet (a. a.). Enligt Carlander (2006) kan chocken för både för 

den misshandlade kvinnan och för hennes anhöriga vara så stark att de kan uppleva vanmakt. De blir 
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oförmögna att förstå det som händer eller vad de känner (a. a.). Det går även att göra kopplingar till 

Beckman (1994) som menar att anhöriga ofta känner förtvivlan, vanmakt och skuld. Känslor av van-

makt uppkommer av att inte kunna hejda den förändring som sker med den närstående. Det före-

kommer även ofta en vanmakt i att inte kunna lindra den smärta som den närstående känner (a. a.). 

 Det har på senare år tillkommit flera åtgärder för att hjälpa misshandlade kvinnor. Utifrån den tidi-

gare forskning vi presenterat finns en möjlighet för anhöriga att göra något – de kan anmäla 

misshandelbrott. År 1982 blev en lagändring till som medförde att vem som helst kan anmäla ett 

misshandelsbrott. Det ska inte längre spela någon roll om den misshandlade kvinnan motsäger sig 

utredningen. Polisen har ändå en skyldighet att utreda en sådan anmälning (Amnesty, 2004). Trots 

detta uttrycker ändå respondenterna en maktlöshet och frustration över att inte kunna göra något för de 

misshandlade kvinnorna. Björck och Heimer (2003) talar om gapet mellan de politiska ambitionerna 

och verkligheten.  De menar att myndigheterna, genom sitt sätt att handlägga ärenden som rör våld 

mot kvinnor, inte fullgör sina skyldigheter (a. a.). Av detta kan vi förstå att anhöriga ändå upplever en 

maktlöshet. Eva styrker detta genom att påstå att kommuners och organisationers ovilja att hjälpa till 

har hindrat henne i sitt hjälpsökande. Med detta menar Eva att det alltid är upp till den misshandlade 

kvinnan att söka hjälp. Hon menar att kommuner och organisationer inte tar på sig något ansvar utan 

lägger ansvaret på den misshandlade kvinnan. 

 Informanterna är av den uppfattningen att anhöriga behöver stöd och hjälp i att förhålla sig gent-

emot de misshandlade kvinnorna. Enligt informanterna har anhöriga svårt att veta hur de ska bemöta 

kvinnorna, ställa frågor och ge råd. Enligt Beattie (2004) kan den anhörige känna sig förpliktigad att 

lösa den andra personens problem genom att ge en massa råd och förslag (a. a.). Majoriteten av de 

professionella tar upp anhörigas behov av stöd och hjälp för att kunna härbärgera sina känslor av 

maktlöshet. Monica säger att anhöriga är helt utan makt och bara kan vänta på att kvinnorna ska ta 

steget ut ur sina misshandelsrelationer.  

 

6.1.2 Behov av information  

Respondenterna Eva, Sven och Anna, uttrycker samtliga ett behov av att få information. Eva och Anna 

skulle vilja veta vad de konkret kan göra för att hjälpa de misshandlade kvinnorna. De vill veta vart de 

kan vända sig med sina frågor. Anna hade gärna sett att man på till exempel socialtjänsten, hade ett 

informationspapper. Ett sådant informationspapper hade Anna kunnat läsa igenom och även om hon 

inte var i behov av allt från första början hade hon kunnat återkomma till pappret och läsa senare, när 

fler behov uppstod. Anna och Sven beskriver ett behov av vägledning och att få svar på sina frågor. 

Sven behöver få förklarat för sig varför han har så svårt att förstå att hans dotter har blivit misshandlad 

och inte har lämnat mannen tidigare. Fyra av fem informanter har förstått anhörigas behov och menar 

att de är i behov av information för att kunna bryta maktlösheten. Helena är av den uppfattningen att 

många anhöriga skulle vilja ha en manual där det står vart de kan vända sig med olika frågor och där 

de kan få svar på hur de kan gå till väga för att hjälpa kvinnorna. Francisca säger att anhöriga behöver 
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information för att förstå de misshandlade kvinnorna. Genom att förklara vad normaliseringsprocessen 

är och hur den påverkar kvinnorna samt att ge information om hur den rättsliga processen går till, kan 

anhörigas maktlöshet till viss del brytas. Samtliga informanter, förutom Boel, menar att anhöriga 

måste få hjälp med att förstå vad som händer vid uppbrottsprocessen och hur svårt det kan vara för en 

kvinna att lämna den man som misshandlar henne. Detta kan hjälpa den anhörige att bli av med lite av 

sin maktlöshet då han/hon får förklarat att det inte är upp till honom/henne att få kvinnan att lämna 

misshandelsförhållandet. Det är kvinnan själv som måste ta steget och lämna mannen. Beckman (1994) 

menar att det ofta uppstår ett behov hos anhöriga av att kunna hantera det kaos som uppstått. De är i 

behov av stöd, information, tröst och omtanke. Hon talar vidare om att anhörigas livssituation för-

bättras när de får kunskap det som deras närstående drabbats av. De får i och med detta instrument för 

att handskas med frustrerade situationer och kan då också bli ett bättre stöd för sina närstående. Dess-

utom kan långvariga konflikter som uppkommit till följd av dålig kunskap och utbrändhet undvikas (a. 

a.). Helena menar att de anhöriga inte behöver känna sig ensamma om de deltar i en anhöriggrupp. Där 

får de möjlighet att höra andras berättelser och att diskutera. Även Beckman (1994) anser att anhöriga 

behöver kunna diskutera sina känslor, ställa frågor och träffa andra människor i samma situation. 

 

6.1.3 Negativa känslor  

Anna som har en dotter som har blivit misshandlad menar att det har varit viktigt för henne att kunna 

lägga av sig all ångest för att hon ska orka vara stark. Helena menar att anhöriga behöver stöd och 

hjälp i hur de kan hantera känslomässiga uttryck, som frustration och ångest. Hon menar vidare att 

många av de anhöriga som hon möter har symtom av stresskador som sömnlöshet, sömnstörningar och 

depression. Helena menar att dessa symtom har uppkommit då det kan vara mycket stressande att se 

på utan att kunna göra något. Enligt Larsson (1997) är de fruktansvärt för en moder att tvingas se sitt 

barn gå under utan att kunna göra något åt det. Många mödrar blir till slut själva sjuka. Det sliter på en 

människa att leva 24 timmar på helspänn (a. a.). Östmans (2000) undersökning visar att många upple-

ver psykiska besvär och stress i sin situation som anhörig (a. a.). Att anhöriga har behov av stöd och 

hjälp kan vi även förstå utifrån socialtjänstlagen 5 kap 11 §, som uppmärksammar anhörigas behov. I 

lagen beskrivs att anhöriga är berättigade till stöd och hjälp (SFS, 2001:453). 

 Två av respondenterna, Anna och Emma, ser anhöriga som en resurs. Anna menar att anhöriga kan 

göra otroliga insatser för de misshandlade kvinnorna. Hon menar att mer insatser borde riktas mot ”de 

friska” anhöriga som står runt de misshandlade kvinnorna. Samtliga informanter ser anhöriga som en 

resurs och menar att anhöriga kan ge ett enormt stöd till de utsatta kvinnorna. De betonar vikten av att 

ge anhöriga stöd i att orka stanna kvar och stötta de misshandlade kvinnorna. Boel säger att den anhö-

rige på många sätt är den misshandlade kvinnans livlina. Utifrån Amnestys rapport (2004) beror 

misshandlade kvinnors återhämtning till stor del på hur reaktionerna hos deras anhöriga är. Trots att 

samtliga informanter ser anhöriga som en resurs prioriterar fyra av fem informanter inte anhöriga inom 

sina verksamheter. Beckman (1994) belyser den rådande nonchalansen inför anhörigas insikter och 
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känslor. Hon menar att anhöriga upplever att de inte har tillräcklig talan. De känner att deras unika 

erfarenheter och kunskap om deras närstående nonchaleras. Detta är beklagligt eftersom de närstående 

ofta är en resurs för den utsatte (a. a.).  

 

6.2 Tabu 

Tabu har funnits och finns fortfarande kring ämnet mäns våld mot kvinnor. Majoriteten av responden-

terna upplever känslor av skam och skuld i sin situation som anhörig. Två av informanterna tar upp att 

tabun kring ämnet påverkar anhöriga. 

 

6.2.1 Tabubelagt ämne 

Respondenten Emma berättar att kvinnomisshandel under 90-talet var ännu mer tabubelagt än vad det 

är idag. Våldet var något man inte talade om. Emma hade aldrig hört talas om kvinnomisshandel innan 

hennes systrar blev misshandlade. Därmed trodde hon inte att det fanns andra som hade det som dem. 

Emma menar att det krävs många misshandlade kvinnor och deras anhöriga som vågar göra sina röster 

hörda för att den tystnad som skammen ger upphov till ska brytas. Ilse menar att ämnet våld mot kvin-

nor är tabubelagt också idag. Tabun gör, enligt Ilse, det svårt för anhöriga att förstå att misshandel 

pågår. När anhöriga inte längre kan hålla vetskapen om misshandeln ifrån sig, kan de få det väldigt 

jobbigt. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2002) har de senaste åren fler satsningar gjorts för att 

motverka mäns våld mot kvinnor. De myndighetsgemensamma uppdragen är till exempel fortbildning 

(för detta ges 6,5 miljoner kronor), myndighetssamverkan samt upprättande av en central kristelefon. 

År 2002 fattade även regeringen beslut om att Socialstyrelsen skulle fördela sju miljoner kronor för att 

utveckla kvinnojourernas verksamhet (a. a.). I regleringsbrevet till Socialstyrelsen för år 2003 

öronmärktes ytterligare 1,7 miljoner kronor, att fördelas enligt samma kriterier som ovan (Socialstyrel-

sen 2006). I och med att åtgärderna för misshandlade kvinnor genom åren har ökat kan tabun motver-

kas eftersom fler åtgärder leder till att ämnet uppmärksammas.  

 

6.2.2 Skam och skuld  

Det finns skillnader i hur respondenterna upplever skam och skuld. Somliga känner skam inför vad 

som hänt den misshandlade kvinnan. Andra känner till exempel skuld inför att inte ha varit god nog 

som förälder. Anna, Sven och Emma menar att det både hos den som är misshandlad och hos den 

anhörige uppkommer skamkänslor. Emma berättar vidare att hon trodde att det var hennes systrar det 

var fel på. Den skam som den våldsutsatta kvinnan känner smittar, menar Emma. Sven hade funder-

ingar kring varför hans dotter inte lämnat den man som misshandlade henne tidigare och om dottern 

verkligen talade sanning. Janouch (2004) påpekar att det inte är ovanligt att anhöriga skäms. Beckman 

(1994) menar att syskon kan uppleva att de trots att de inte vill, skäms för den utsatte.  

 Sven talar om skulden över att inte vara tillräcklig som förälder. Hos honom har frågor dykt upp 

som: Har vi uppfostrat henne rätt? Vad har vi gjort för fel? Larsson (1997) menar att det för en föräl-
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der kan uppkomma frågor som till exempel: Varför just vårt barn? Vad gör vi för fel? Det är lätt att 

som förälder lägga skulden på sig själv (a. a.). Ditzler & Ditzler (1992) säger att föräldrar lätt får 

skuldkänslor och känner sig ansvariga.  

 Endast två av informanterna talar om anhörigas känslor av skam och skuld. Respondenterna Helena 

och Ilse tror att anhöriga kan behöva hjälp med att hantera skuldkänslor. Helena möter många föräld-

rar som tar på sig skuld för att deras döttrar blir misshandlade på så sätt att de undrar över om de har 

gjort något fel. Beckman (1994) menar att föräldrar ofta söker bakåt i tiden efter orsak till sina barns 

problem. Carlander (2006) menar att även om anhöriga inte bär ansvaret och skulden för att kvinnan 

blir utsatt för misshandel kan de ändå känna sig misslyckade och lägga skulden på sig själva. De kan 

även känna skam inför vad som hänt den misshandlade kvinnan. Carlander menar vidare att skulden 

nästan alltid hänger ihop med yttre objekt. Den skuldfyllde får en känsla av att ha gjort något fel (a. a.).  

 

6.2.3 Förbjudna känslor 

Emma berättar att hon och hennes systrar både under den tid då misshandeln pågick och efteråt lätt 

blev arga och besvikna på varandra. De lade ansvar på varandra och klandrade både sig själva och 

varandra för att ha gjort antingen för lite eller för mycket. Carlander (2006) påpekar att många anhöri-

ga blir tvungna att rikta sin aggression på något påtagligt och åtkomligt. Kanske riktar anhöriga sin 

ilska till andra personer eller myndigheter som de tycker ska kunna hjälpa kvinnan ut ur relationen, 

istället för att rikta ilskan mot kvinnan (a. a.).  Anna upplever ett behov av att reda ut sin relation med 

sin dotter. Hon menar att det finns mycket som hon och dottern behöver prata om. Hon berättar vidare 

att hon behöver få hjälp med att hantera dotterns humörsvängningar då detta tagit mycket av Annas 

energi och kraft. Anna förklarar att hon har fått bära mycket av sin dotters ilska.  

 Två av de professionella menar att konflikter kan uppstå mellan den anhörige och den misshand-

lade kvinnan. Monica tar upp att det är viktigt att hjälpa anhöriga att sortera i deras upplevelser. Så att 

de förstår att vissa konflikter kan ha att göra med förövarens brott då brottet oftast spelas upp igen i 

andra konstellationer. Detta kan innebära att den anhörige och den misshandlade kvinnan hamnar i 

konflikt och blir osams med varandra. Helena ser att anhöriga har ett behov av att få uttrycka sina 

förbjudna känslor som aggression, frustration och ilska som de kan känna gentemot kvinnorna. Enligt 

Carlander (2006) kan det till exempel kännas förbjudet att som anhörig bli arg på den misshandlade 

kvinna som inte lämnar mannen då anhöriga istället borde stötta kvinnan. Om ändå ilskan uppkommer 

gentemot den misshandlade kvinnan kan anhöriga efter händelsen drabbas av djup skam. Orsaken till 

ilska kan vara att de känner sig beroende av hur den misshandlade kvinnan mår, för att de själva ska få 

må bra (a. a.).  
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6.3 Medberoende 

Medberoende är ett vanligt begrepp inom missbruksvården. Där talas det främst om partnern till den 

missbrukande som medberoende. I vårt teoriavsnitt framkommer att medberoende även kan appliceras 

på andra grupper och deras närstående.  

 

6.3.1 Kontroll och stress 

Somliga av de anhöriga som deltagit i denna studie uppvisar vissa beteendemönster som kan kopplas 

till medberoende. Fyra respondenter beskriver hur viktigt det är att de misshandlade kvinnorna får 

hjälp för att de själva ska må bra. Anna beskriver att om inte hennes dotter mår bra och misshandeln 

upphör kommer Anna aldrig kunna avveckla sig själv och kunna bearbeta sina egna känslor. Anna och 

Emma pekar på att de under den tid misshandeln pågick mot deras närstående glömde bort sig själva. 

Deras kraft och tid var mer riktad mot sina närstående än mot sig själva. Anna menar att detta nästan 

drev henne till utbrändhet. Beattie (2004) menar att när en anhörig engagerar sig så djupt i andra att 

han/hon glömmer att ta hand om sig själv kan den anhörige vara drabbad av medberoende. Ett 

medberoende har gått långt när den medberoende slutar leva sitt eget liv och upplever att positiva 

känslor försvinner och byts ut mot aggression, rädsla, depression, hjälplöshet, förtvivlan och skuld (a. 

a.).  

 Samtliga informanter är eniga om att anhöriga främst är i behov av att kunna hjälpa de misshand-

lade kvinnorna att lämna sina misshandelsrelationer. I vissa fall är anhöriga så angelägna om att hjälpa 

att de glömmer bort att ta hand om sig själva. Helena menar att i och med att anhöriga är så beroende 

av att de misshandlade kvinnorna får hjälp utvecklar de ofta symptom av stresskador. Söderling (2002) 

talar om medicinska konsekvenser av medberoende som utbrändhet. Han beskriver medberoendet som 

en stressituation då det är tungt att gå med ständig oro (a. a.). 

 Två respondenter beskriver ett behov av att styra den misshandlade kvinnan. Anna beskriver att 

hon ständigt försöker ligga steget före sin dotter i att hitta relevant hjälp. Ahlzén (1997) menar att 

kämpa för att hålla kontrollen över någon annan är ett heltidsarbete. Den medberoende stjälper ofta sig 

själv. Han/hon vill så gärna hjälpa och bota men allt blir så lätt fel (a. a.). Eva talar om vikten av att 

kunna anmäla den man som misshandlar hennes väninna. Eva upplever ett hinder i sitt sökande efter 

hjälp till sin väninna från kommuner och organisationer. Hon menar att de inte tar sitt ansvar utan 

lägger på den misshandlade kvinnan att själv söka hjälp. Söderling (2002) påtalar att det är krävande 

att alltid kontrollera utan att få kontroll. Beattie (2004) belyser att en medberoende kan känna att ener-

gin försvinner och att den största delen av tiden ägnas åt att oroa sig och att försöka lista ut hur 

han/hon kan styra den beroende.  

  

6.3.2 Behov av vägledning 

Anna beskriver att hon var i behov av vägledning då hon upplevde det som en svår balansgång mellan 

att lägga sig i och att vara till hjälp för sin dotter. Anna beskriver det som ett oerhört dilemma att för-
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söka hjälpa någon som inte vill ha hjälp, samtidigt som hon är rädd att hjälpa för lite. Emma berättar 

att hon är expert på att läsa av om hennes systrar är oroliga, rädda eller om de inte säger som det är. 

Hon liknar sig vid en slags seismograf som avläser det som hennes systrar säger till och med på tele-

fon.  

 Samtliga informanter har sett ett behov av att anhöriga behöver hjälp att hitta balans i sitt sätt att 

hjälpa de misshandlade kvinnorna. Ilse menar att hon ofta måste bromsa anhöriga så att de inte ligger 

på och pressar för mycket då detta ofta får en motsatt effekt då kvinnorna går i försvar. Monica menar 

att det är viktigt att den anhörige inte tar på sig kvinnans problem utan istället lägger tillbaka det på 

henne. Monica tar också upp hur svårt det kan vara att hitta en balans då vissa anhöriga tenderar att bli 

för överbeskyddande och andra för underbeskyddande, och backar för mycket. Beattie (2004) menar 

att det är vanligt att den medberoende känner sig ansvarig för andra människors känslor, tankar, hand-

lingar, val och välbefinnande. Den medberoende kan känna sig förpliktigad att lösa den andra perso-

nens problem genom att ge en massa råd eller förslag (a. a.). 

 Emma beskriver skammen och rädslan för hennes systrars respektive män som ett hinder för att 

söka hjälp till sina systrar. Hon hade dessutom lovat en av sina systrar att inte tala om att hon visste 

vad som pågick. Emma förklarar att hon så här i efterhand inser att hon borde ha ringt Polisen 

och/eller kvinnojouren men att hon då var handlingsförlamad. Hon menar att det gjorde väldigt ont att 

veta om vad som försiggick. Carlander (2006) påpekar att chocken kan göra att både den misshandlade 

kvinnan och hennes anhöriga blir oförmögna att förstå det som händer eller vad de känner. Känslan av 

vanmakt gör att man inte längre kan få kontakt med förnuftet och logiken (a. a.). 

 

6.4 Sammanfattning 

Samtliga intervjupersoner beskriver att anhöriga bär på känslor av maktlöshet. Majoriteten av 

intervjupersonerna menar att anhöriga är i behov av information. Information kan fylla ett syfte i att 

minska anhörigas känslor av maktlöshet. Samtliga informanter ser anhöriga som en resurs. 

 Både respondenterna och informanterna talar om att anhöriga bär på känslor av skam och skuld 

Somliga upplever en skam inför vad som hänt den misshandlade kvinnan. Som förälder kan man upp-

leva skuld över att inte ha varit tillräcklig som förälder. Det har även visat sig att konflikter kan uppstå 

mellan den anhörige och den misshandlade kvinnan. Många konflikter kan vara en följd av att det 

brott som kvinnan har varit utsatt för spelas upp på andra arenor. 

 Nio intervjupersoner belyser vikten av att anhöriga får stöd för att kunna hjälpa de misshandlade 

kvinnorna. Majoriteten av respondenterna menar att detta är viktigt för att de själva ska kunna må bra. 

Samtliga informanter menar att det är viktigt för anhöriga att hitta en balans i sitt engagemang för de 

våldsutsatta kvinnorna. Somliga tenderar att vara överbeskyddande medan andra tenderar att vara 

underbeskyddande. De talar även om vikten av att lägga tillbaka ansvar på kvinnan då det är hon som 

måste välja att lämna förhållandet. 
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6.4.1 Uppsatsens resultat 

Genom att koppla empiri med teori och tidigare forskning har vi kunnat uppnå vårt syfte att beskriva 

och förstå anhörigas behov. För att visa vårt resultat på ett tydligt sätt har vi valt att beskriva det i 

punktform. 

� Anhörigas behov av hjälp och stöd: 

- Information 

- Hjälp att förhålla sig gentemot den misshandlade kvinnan 

- Hjälp att handskas med negativa känslor som maktlöshet, skam, skuld, frustration och ångest 

� Skillnader och likheter mellan informanter och respondenter: 

- Alla informanter ser anhöriga som en resurs vilket majoriteten av respondenterna inte ser sig 

själva som 

- Både informanterna och respondenterna är eniga om att anhöriga har som första prioritet att få 

råd om hur de kan hjälpa de misshandlade kvinnorna. 

- Varken respondenter eller informanter anser att anhöriga till misshandlade kvinnor är en upp-

märksammad grupp. 

- Informanterna menar att anhörigas främsta behov är att få hjälp med hur de ska förhålla sig 

gentemot de misshandlade kvinnorna. De talar om vikten av att ge anhöriga kunskap om 

normaliseringsprocessen. Respondenterna menar istället att deras främsta behov är att få 

information om vart de kan vända sig för att få hjälp med olika saker som kan röra kvinnan. 

 I nästkommande kapitel kommer vi att lägga våra egna åsikter till uppsatsens resultat. Vi kommer 

även att diskutera våra tankar kring vidare forskning i ämnet. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera hur vårt syfte och våra frågeställningar uppnåtts samt diskutera 

vårt resultat.  

 

7.1 Resultat 

Syftet med vår uppsats var att se på anhörigas behov av stöd och hjälp. Vi har genom de intervjuer vi 

genomfört fått veta att alla anhöriga i vår studie har behov av något slags stöd eller hjälp. Somliga 

anhöriga har behov av stöd och hjälp för egen del medan andra mest har behov av hjälp till att stödja 

den misshandlade kvinnan. En intressant iakttagelse är att de två föräldrar och den syster vi intervjuat 

har eller har haft behov av egen bearbetning medan de två väninnor vi intervjuat inte har upplevt något 

sådant behov. Samtliga informanter kan på något sätt hjälpa anhöriga med hur de ska kunna stötta och 

hjälpa kvinnorna. Däremot kan ingen erbjuda anhöriga samtal för anhörigas egen bearbetning. 

 Genom att vi har intervjuat både anhöriga och professionella har vi fått olika perspektiv på anhöri-

gas behov. Vi har fått se skillnader på hur anhöriga ser på sina behov och hur professionella ser på de 

anhörigas behov. Det är intressant att samtliga intervjupersoner är eniga om att anhöriga har behov av 

stöd och hjälp. Samtliga informanter ser anhöriga som en resurs för att stötta de misshandlade kvin-

norna. Trots detta råder det skilda meningar huruvida informanterna kan tillgodose de anhörigs behov 

och hur mycket de anser att man ska satsa på denna grupp. Vi anser att det är lite märkligt att påstå att 

de anhöriga är otroligt viktiga för att den misshandlade kvinnan ska kunna ta sig ur 

misshandelsrelationen och samtidigt inte prioritera dem. 

 Något som återkommit i intervjuerna är vikten av information. Anhöriga har ett behov av att få 

information om allt från rättsprocesser till teorier om kvinnomisshandel. Genom denna studie har vi 

fått en allt större förståelse för hur viktigt det är att som professionell ha kunskap och att kunna ge 

information. 

 

7.2 Medberoende  

I vårt analysavsnitt finns en koppling mellan anhöriga till misshandlade kvinnor och medberoende. 

Om de anhöriga ska betraktas som medberoende eller inte kan diskuteras. Vi har under vår teori om 

medberoende inte tagit med alla de symtom som den medberoende kan uppvisa. Men eftersom anhö-

riga till misshandlade kvinnor ändå visar vissa tecken på medberoende menar vi att de är berättigade 

till samma hjälp som andra medberoende. Medberoende till missbrukare får till exempel hjälp att bear-

beta sina känslor och handlingsmönster genom gruppsamtal.  

 Att vara medberoende är ett problem både för den medberoende och för hela hans/ hennes familj. 

Detta i och med att en anhörig som har blivit medberoende kan skada både sig själv och sina relationer 

till andra i sin upptagenhet av den misshandlade kvinnan. Därav anser vi att möjlighet borde finnas för 

anhöriga att få samtalskontakt för bearbetning av egna tankar, känslor och handlingsmönster. 
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7.3 Anhöriga som en resurs 

Vi har haft svårt att få kontakt med anhöriga till misshandlade kvinnor. Detta tror vi inte beror på att 

anhöriga inte har några behov av stöd och hjälp eller att de är en liten grupp, utan snarare att de är en 

tyst grupp som drabbats av maktlöshet, skam och skuld. Maktlösheten, skammen och skulden hindrar 

anhöriga från att söka hjälp och att se sig som resurser för att kunna hjälpa kvinnorna. Genom att ge 

anhöriga kunskaper kan en del av maktlösheten, skammen och skulden brytas och den anhörige kan få 

redskap till att bättre hjälpa och förhålla sig till den kvinna som blir misshandlad. Som vi beskrivit i 

vår analys är ämnet mäns våld mot kvinnor tabubelagt. Tabun och skammen smittar till de anhöriga. 

Det är intressant att se att trots att majoriteten av våra respondenter velat ha hjälp inte har sökt hjälp. 

Detta till följd av att de inte har vetat vart de skulle vända sig. Det verkar råda en brist på information 

och brist på uppmärksamhet kring denna grupp. 

 I början av vår arbetsprocess höll vi med informanterna om att resurserna ska läggas på kvinnorna 

som blir misshandlade och inte på deras anhöriga. Det är en självklarhet att de mest utsatta ska 

prioriteras i första hand men det måste inte handla om att antingen prioritera den misshandlade kvin-

nan eller hennes anhöriga. Vi har alltmer insett vikten av att lägga resurser på de anhöriga. Detta efter-

som de kan vara stor hjälp för kvinnorna att lämna sina misshandelsförhållanden. Samtliga infor-

manter ser anhöriga som en resurs. För att anhöriga ska kunna vara till hjälp för de misshandlade 

kvinnorna måste anhöriga få hjälp att bryta maktlöshet, tabu och eventuellt medberoende. Trots detta 

har bara en av informanterna prioriterat anhöriga till misshandlade kvinnor i sin organisations verk-

samhet.  

 

7.4 Vidare forskning 

Vi anser att anhöriga till misshandlade kvinnor som grupp skiljer sig från andra anhöriga som till 

exempel anhöriga till missbrukare, spelberoende samt psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Alla 

dessa problem ses som sjukdomar som de drabbade kan få hjälp med. Till skillnad från andra männi-

skor med problem kan inte kvinnor som blir misshandlade få någon direkt hjälp förrän efter att de har 

tagit sig ur sina misshandelsförhållanden. När det handlar om missbrukare av olika slag väntar inte 

samhället med insatser tills de har slutat missbruka. Det finns tvångslagar som kan sättas in för att det 

destruktiva beteendet ska brytas. Anhöriga till misshandlade kvinnor skiljer sig även från anhöriga till 

andra brottsoffer. Misshandlade kvinnor blir utsatta för brott vid upprepade tillfällen. Av detta menar 

vi att det behövs särskild forskning kring anhöriga till misshandlade kvinnor.  

 Vi har genom vår studies gång fått uppfattningen att anhörigas behov inte tillgodoses. Tyvärr har vi 

varken haft tid eller utrymme att genomföra någon valid forskning kring detta. Det hade därför för 

vidare forskning varit intressant att genomföra en studie kring hur anhörigas behov tillgodoses.  
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Bilaga 1 
Förhandsinformationsbrev 
      Stockholm 2008-02-27 

 

Hej 

 

Vi går socionomprogrammet på Ersta Sköndal högskola och kommer under vårterminen att skriva vår 

c-uppsats i ämnet anhöriga till misshandlade kvinnor. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka 

behov anhöriga till misshandlade kvinnor har av hjälp och stöd och om behoven blir tillgodosedda.  

 

När vi började intressera oss för att skriva en uppsats i detta ämne upptäckte vi att det inte verkar fin-

nas så mycket stöd för anhöriga till misshandlade kvinnor. Därför känns det extra viktigt att uppmärk-

samma denna grupp.  

 

Din medverkan skulle ha stor betydelse. 

 

Vår önskan är att intervjua fem anhöriga till misshandlade kvinnor och fem yrkesverksamma som i sitt 

arbete kommer i kontakt med anhöriga till misshandlade kvinnor. Intervjuerna sker individuellt och vi 

kommer att använda oss av bandspelare för att kunna återge en så korrekt bild av intervjupersonernas 

upplevelser som möjligt. Intervjuerna beräknas ta cirka en timme. Därefter kommer vi att skriva ut 

intervjuerna och låta intervjupersonerna granska, ändra och godkänna materialet. När uppsatsen är 

färdig kommer samtliga intervjupersoner att få ett exemplar.  

 

De intervjupersoner som önskar vara anonyma avidentifieras och ges fiktiva namn. 

 

Vi behöver påbörja våra intervjuer senast under vecka 11 och hoppas du vill ta dig tid att 

besvara de frågor vi avser att belysa med våra intervjuer. 

 

Om du/ni har frågor kring detta hör gärna av er till: 

 

Linda Fred   Isabel Nylin 

0703946798   0739591014 

fjallis@hotmail.com  Isabelnylin@hotmail.com  

 

Med vänliga hälsningar 

Linda & Isabel 
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Bilaga 2 

 

 

Presentation på hemsidor 
 

Är du anhörig till en misshandlad kvinna? 

Vi studerar på socionomprogrammet och skriver vår c- uppsats i ämnet anhöriga till misshandlade 

kvinnor. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka behov anhöriga till misshandlade kvinnor har av 

hjälp och stöd och om behoven blir tillgodosedda.  

 

Studien kommer att genomföras genom en timmes långa intervjuer av personer som är över 18 år och 

anhöriga till misshandlade kvinnor. Samtliga intervjupersoner kommer att ges möjlighet att vara ano-

nyma. 

 

Vi finns i Stockholm och önskar främst intervjupersoner i närområdet. Men samtidigt finns även 

möjlighet till telefonintervjuer. Intervjuerna påbörjas senast under v. 11. 

 

Du som är anhörig och har frågor och/eller vill hjälpa oss att belysa detta viktiga ämne – hör gärna av 

dig till oss omgående. Din medverkan är av stor betydelse. 

 

Linda Fred   Isabel Nylin 

0703946798   0739591014 

fjallis@hotmail.com  isabelnylin@hotmail.com  
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Bilaga 3 

 

 

Intervju – anhöriga 
Vilken relation har du till den misshandlade kvinnan? 

Har kvinnan lämnat misshandelsrelationen, i sådant fall när? 

Vilket behov av stöd och hjälp har du? 

Hur kommer det sig att du valt att söka hjälp? 

Vilka organisationer har du vänt dig till och vilken hjälp har du fått? 

På vilket sätt är du nöjd/missnöjd med det utbud av stöd och hjälp som erbjudits? 

Finns det någonting som har gjort det svårt för dig att söka hjälp? 

Anser du att anhöriga till misshandlade kvinnor uppmärksammas, och i sådant fall på vilket sätt? 
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      Bilaga 4 

 

Intervju – professionella 
Vilken utbildning/titel har du? 

Hur kommer du i kontakt med anhöriga till misshandlade kvinnor? 

Hur många anhöriga uppskattar du kontaktar er varje månad? 

Vilka behov av stöd och hjälp har de anhöriga som kontaktar dig? 

Vilka behov har de anhöriga av att själva få stöd och hjälp? 

Vilken hjälp kan de anhöriga få från er? 

Vilka fler ställen känner du till dit anhöriga kan vända sig? 

Hur tror du att ni i er organisation tillgodoser de anhörigas behov av stöd och hjälp? 

Anser du att denna grupp uppmärksammas, och i sådant fall på vilket sätt? 

Hur tror du att politiska intressen styr er organisations resurser till anhöriga till misshandlade kvinnor? 
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      Bilaga 5 

 

Etiska riktlinjer 
För att förmedla intervjupersonerna om informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet 

samt samtyckeskravet har vi tagit upp följande inför varje intervju.  

 

Vi kommer att banda samtliga intervjuer så att vi i efterhand kan sammanställa intervjuerna så korrekt 

som möjligt. 

 

Informationskravet: 

- Vilka vi är/ vart vi kommer ifrån. 

- Vad syftet med studien är. 

 

Konfidentialitetskravet: 

- Rätten till att vara anonym och ett fiktivt namn  

- Att materialet kommer att skyddas från obehöriga 

- Samtliga intervjupersoner har rätt att läsa igenom sin utskrivna intervju, för att göra eventuella 

ändringar och godkänna materialet. 

 

Nyttjandekravet: 

- Materialet kommer under studiens gång att enbart läsas av oss. 

- Materialet kommer enbart att användas i denna studie 

- Efter att uppsatsen är klar förstörs materialet från intervjuerna 

 

Samtyckeskravet: 

- Fråga om intervjupersonen har några funderingar eller frågor angående det som har tagits upp 

- Deltar ni i studien av egen fri vilja 

 

 


