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Sammanfattning  
 

Mäns våld mot kvinnor i parrelation är ett allvarligt socialt- samt människorättsligt problem. 

Det är ett internationellt problem som drabbar miljontals kvinnor. Syftet med studien är att 

undersöka kvinnors egna erfarenheter samt berättelser av mäns våld i parrelation med fokus 

på makt och kontroll, normaliseringsprocess, skam och skuld. Fyra semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med kvinnor som har erfarenhet av mäns våld i parrelation. Resultatet 

visade att respondenterna har olika erfarenheter av våld i parrelation, men samtliga 

våldsrelationer har börjat med psykiskt våld som sedan utvecklats till andra typer av våld. Av 

resultatet framkom det också att psykiskt våld är det som varit svårast att prata med andra 

människor om. Slutsatserna är att det finns en maktrelation mellan mannen och kvinnan där 

mannen besitter makten. Män som utövar våld i parrelation uppvisar två olika identiteter, en i 

hemmet och en på offentliga platser. Det finns en koppling mellan våldsutsatthet samt 

känslorna av skam och skuld. Samtliga respondenter har upplevt både skam och skuld i den 

parrelation där mannen utsatt dem för våld. Det är av stor vikt att professioner inom socialt 

arbete känner till de känslor som är vanligt förekommande bland våldsutsatta kvinnor för att 

bli medvetna om och synliggöra mäns våld mot kvinnor i parrelation.  
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Abstract  
 

Men's violence against women in partner relationship is a severe social- and human rights 

issue. It is an international issue that affects millions of women. The purpose of this study is 

to examine women's own experiences of domestic violence with focus on power and control, 

the normalization process, shame and guilt. Four semi structured interviews were conducted 

with women who have experience of domestic violence. The results showed that respondents 

have different experiences of domestic violence, but all violence has begun with 

psychological violence, which has subsequently developed into other forms of violence. It 

also emerged that psychological violence is the most difficult violence to talk to other people 

about. A conclusion is that it exists power between the man and the woman in an abusive 

relationship, where the man possesses the power. Men using domestic violence exhibit two 

different identities, one in the home and one in public places. There is a connection between 

violence and the feelings of shame and guilt. All respondents have experienced both shame 

and guilt in the abusive relationship. It is important that professions in social work know the 

feelings that are common among women exposed to violence in order to become aware of and 

to visualize men's violence against women in partner relationship.  
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Förord  
 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de intervjuade kvinnorna som delat med sig av sina 

egna erfarenheter. Ni har gjort det möjligt för oss att uppmärksamma ämnet mäns våld mot 

kvinnor i parrelation än mer. Det har varit oerhört berikande att få ta del av era berättelser. 

Tack för er uppriktighet och för ert förtroende, vi önskar er all lycka i framtiden. 

 

Ett stort tack till vår handledare Odd Lindberg för all uppmuntran och stöd. Du har alltid 

funnits där med snabb återkoppling och konstruktiv feedback, vilket gjort det möjligt för oss 

att fortsätta vårt skrivande på ett effektivt sätt. Den handledning du har gett oss under dessa 

veckor har varit ovärderlig för oss. 

 

Vi vill även tacka Fredrik som korrekturläste vårt arbete. Ett stort tack för din konstruktiva 

kritik, alla intressanta diskussioner och ditt särskilda engagemang för fenomenet våld i 

parrelation.   

 

Skrivandet av denna studie har varit en givande och lärorik process som har präglats av skratt, 

en del tårar och många koppar kaffe. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete där 

vi kompletterat varandra genom att framhäva styrkorna hos den andra, men också genom att 

acceptera varandras svagheter.  

 

Tack!  

 

Örebro, maj, 2018   

Mathilda Ask Helgeson och Ida Karlsson 
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1. Inledning 
År 2016 anmäldes ungefär 88 600 misshandelsbrott i Sverige (Brottsförebyggandet rådet, 

2017). Alla brott anmäls inte till rättsväsendet och därför genomförs varje år den Nationella 

trygghetsundersökningen (NTU), vilket är en undersökning som syftar till att studera 

brottsutvecklingen där svenska medborgare besvarar frågor om utsatthet för brott. Resultatet 

från NTU visade att 2,7 procent av Sveriges befolkning mellan 16-79 år hade utsatts för 

misshandel under 2016, vilket motsvarar 202 000 personer. Det är vanligt förekommande att 

både män och kvinnor utsätts för våld. I NTU uppgav 40 procent av kvinnorna respektive tre 

procent av männen att gärningspersonen för misshandeln var en närstående. Statistiken visar 

att våld mot män främst sker på offentliga platser och att gärningsmannen oftast är en okänd 

person för mannen. Våld mot kvinnor sker istället främst i hemmet av en person som kvinnan 

har en relation till (a.a.). 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2005) beskriver det könsrelaterade våldet som ett utbrett 

folkhälsoproblem och en fråga om mänskliga rättigheter. Våld som sker i hemmet av en 

person som den utsatta har en relation till brukar benämnas som våld i nära relation eller våld 

i parrelation. Våld i parrelation drabbar både kvinnor och män, dock drabbas fler kvinnor än 

män och kvinnorna drabbas fler upprepade gånger av våld i relationen. Förövaren av våld i 

nära relationer är oftast en man (Socialstyrelsen, 2016). Vi vill uppmärksamma att våld i 

parrelationer även sker i andra konstellationer: Där kvinnan är förövare, där män utsätts eller 

där våldet sker i samkönade relationer. I denna studie har vi valt att granska våld i parrelation 

där förövaren är en man och den våldsutsatta är en kvinna. Mäns våld mot sin partner, hustru 

eller sambo är ett särskilt uppmärksammat samhällsproblem eftersom majoriteten av kvinnors 

erfarenhet av våld utgörs av våldsutsatthet i parrelation (United Nations, 2015). Globala 

undersökningar har visat att mellan 15 och 71 procent av alla tillfrågade kvinnor har utsatts 

för fysiskt och sexuellt våld under deras livstid. Oberoende av kvinnans nationalitet, inkomst, 

ålder eller utbildning löper alla kvinnor en stor risk att utsättas för våld, både i och utanför 

hemmet (a.a.). Studier visar dock att en kvinna löper större risk att utsättas för våld i sitt hem 

än på offentliga platser (WHO, 2005). I en undersökning publicerad år 2001 visade resultatet 

att var tredje kvinna i Sverige någon gång hade blivit utsatt för våld av sin partner (Lundgren, 

Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Det är viktigt att påpeka att våld som sker mot 

kvinnor i hemmet är ett brott som kan relateras till höga mörkertal, eftersom flertalet kvinnor 

väljer att inte berätta om, eller anmäla det våld som sker i hemmet. 

  

Mäns våld mot kvinnor har länge varit ett uppmärksammat samhällsproblem. År 1993 tillsatte 

Sveriges regering en kvinnovåldskommission för att motverka samhällsproblemet mäns våld 

mot kvinnor. Kommissionen avsåg att utifrån kvinnans perspektiv skapa en översikt av frågor 

som berör mäns våld mot kvinnor samt föreslå åtgärder för att motverka våldet (SOU 

1995:60). År 1995 lämnade kvinnovåldskommissionen sitt slutbetänkande och tre år senare 

antog riksdagen Kvinnofridspropositionen (Prop. 1997/98:55). Kvinnofridspropositionen är 

grunden till införandet av brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning som finns reglerat i 

4 kap. 4a § andra stycket Brottsbalken (SFS 1962:700, BrB): 

  
Den som begår brottsliga gärningar enligt 3 [om brott mot liv och hälsa], 4 [om brott mot 

frihet och frid], 6 [om sexualbrott] eller 12 kap [om skadegörelsebrott]. eller enligt 24 § lagen 

(1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om 

var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och 

gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning i 

fängelse i lägst nio månader och högst sex år. 
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Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är 

eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under 

äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov 

kvinnofridskränkning till samma straff. 
  

Sveriges regering gjorde ett ställningstagande genom införandet av brottsrubriceringen grov 

kvinnofridskränkning. Regeringen konstaterade att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt 

samhällsproblem som behöver uppmärksammas och motverkas. Mäns våld mot kvinnor har 

fortsatt att kontinuerligt uppmärksammats i media under det senaste årtiondet och vi anser att 

det är viktigt att det fortsätter uppmärksammas. Våld i parrelation kan få förödande 

konsekvenser för den våldsutsatta. I forskning framkommer det att våld i nära relation har ett 

samband med långsiktiga negativa konsekvenser som fysiska, psykiska och emotionella 

hälsoproblem (United Nations, 2015). I ett värsta scenario kan även mäns våld mot kvinnor 

resultera i döden. Weigl och Edblom (2017) har granskat alla kvinnor som dödades av sin 

man eller ex-man mellan åren 2000 och 2016 i Sverige. Resultatet visade att 269 kvinnor har 

dödats av sin man eller ex-man mellan åren 2000 och 2016. Kvinnorna var i spridda åldrar där 

en av de 269 kvinnorna var 16 år, en var 76 år. En kvinna hade nyligen träffat sin 

gärningsman och en annan hade varit gift med mannen i 60 år. Resultatet visar tydligt att 

mäns våld mot kvinnor är ett utbrett fenomen som kan drabba alla kvinnor oavsett ålder eller 

relation till mannen.  

 

1.1 Problemformulering 

Vid vår litteratursökning uppmärksammades att en stor del av det befintliga forskningsfältet 

som belyser mäns våld mot kvinnor i parrelation utgår från de yrkesverksammas perspektiv. 

Flertalet forskningsstudier från Sverige och Norden fokuserar på de professionellas perspektiv 

och hur de beskriver kvinnornas utsatthet utifrån att de mött dessa kvinnor i sitt arbete. Det 

finns en brist på forskning i Sverige kvinnornas egna beskrivna erfarenheter angående män 

som utsatt dem för våld. Det finns desto mer internationell forskning som utgår från 

kvinnornas perspektiv, dock anser vi att fler svenska studier bör uppmärksamma mäns våld 

mot kvinnor i parrelation utifrån kvinnorna själva. Kvinnors egna berättelser och erfarenheter 

av våld i parrelation bör studeras än mer för att bidra till större förståelse för kvinnornas 

utsatta situation. Vår ambition är att föreliggande studie berikar det befintliga forskningsfältet 

genom att uppmärksamma våldsutsatta kvinnors egna erfarenheter av mäns våld i parrelation 

och låter kvinnornas egna röster bli hörda. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka kvinnors egna erfarenheter samt berättelser av våld i 

parrelation, där förövaren av våldet är en man de levt i parrelation med. Fokus i kvinnornas 

berättelser är makt och kontroll, normaliseringsprocess, skam och skuld. 

 

1.3 Frågeställningar 

·         Hur beskriver kvinnorna sina erfarenheter av våld? 

·         Hur ser maktrelationen ut och hur kan makten komma till uttryck i olika miljöer?  

·         Hur kommer normaliseringsprocessen till uttryck och hur kan den förklaras?  

·         Har kvinnorna upplevt skam och/eller skuld, i så fall hur kan dessa känslor förstås? 

 

1.4 Centrala begrepp 

Nedan följer definitioner av de centrala begreppen våld samt parrelation. 
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1.4.1 Våld 

Isdal (2001, s. 34) definierar våld följande: ”Våld är varje handling riktad mot en annan 

person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna 

person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”. 

  

Våldet kan ta uttryck på olika sätt. I följande studie kommer begreppet våld inkluderas av 

fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt/ekonomiskt våld. Fysiskt våld definieras som all form 

av oönskad fysisk handling som orsakar skada eller fysisk smärta (Kastling, 2010). Fysiskt 

våld kan exempelvis vara att bli knuffad, berövad sömnen, fasthållen, hotad med vapen, 

dragen i håret, slagen eller sparkad. Psykiskt våld definieras som kränkningar genom ord eller 

handlingar som skadar eller sårar den utsatte. Psykiskt våld kan vara direkta och indirekta hot, 

förnedring, skambeläggande, utpressning eller förlöjliganden. Det psykiska våldet kan även 

yttra sig i form av isolering och kontroll, där förövaren kan hindra den utsatte från att delta i 

sociala aktiviteter eller att socialisera sig på andra sätt. Sexuellt våld definieras som att bli 

tvingad till att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Sexuellt våld kan 

exempelvis vara våldtäkt eller liknande påtvingade sexuella handlingar som den utsatte inte 

kan eller vågar säga nej till. Slutligen definieras det materiella/ekonomiska våldet som olika 

förtryck som syftar till att skada eller förstöra den utsattes tillhörigheter eller ekonomi. Det 

materiella/ekonomiska våldet kan exempelvis vara att den utsattes tillhörigheter slås sönder 

eller förstörs avsiktligt, ekonomiska hot eller begränsningar av tillgång till gemensamma 

ekonomiska tillgångar. En viktig aspekt att uppmärksamma är att våldet ofta sker i 

kombinationer av de olika sorterna av våld (a.a.). 

  

1.4.2 Parrelation 

Begreppet parrelation definieras i följande studie som två individer som är gifta, 

sammanboende eller lever i relation som pojkvän/flickvän (Walton-Moss, Manganello, Frye, 

& Campbell, 2005). Som tidigare nämnts kommer denna studie fokusera på våld i parrelation 

där en man är förövare och en kvinna blir utsatt, vilket innebär att fokus kommer vara på 

heterosexuella parrelationer och inga samkönade par kommer att studeras. 

  

Våld i parrelation, partnervåld och våld i nära relation kommer följande användas som 

synonyma begrepp.   

 

1.5 Relevans för socialt arbete 

Föreliggande studie angående kvinnors egna berättelser av mäns våld i parrelation är relevant 

för socialt arbete på grund av att socialarbetare vanligtvis möter dessa kvinnor i sin 

profession. Socialarbetares föreställningar om mäns våld mot kvinnor i nära relation kan 

komma att påverka om de uppmärksammar mäns våld eller kvinnornas utsatthet för våld, i de 

fall det förekommer. Beroende på vad socialarbetare har för möjlighet att synliggöra och 

förstå våldet kan det också påverka deras hantering av dessa ärenden. Kvinnors egna 

erfarenheter och berättelser om att leva med mäns våld i parrelation kan bidra till att 

yrkesverksamma inom socialt arbete får en större förståelse för detta samhällsproblem. 

Studien är viktig för att socialarbetare ska ha möjlighet att tidigt uppmärksamma, synliggöra, 

hjälpa och stötta de våldsutsatta kvinnorna.  
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2. Metod  
Under följande rubrik kommer metod och tillvägagångssätt för utformandet av studien att 

presenteras.  

2.1 Vetenskapsteoretisk grund  

Den vetenskapsteoretiska grund som studien grundas på är en hermeneutisk ansats. Ödman 

(2007) menar att hermeneutiken hjälper människor att få en förståelse för olika händelser med 

hjälp av att först göra en tolkning av dem. Tolkning är ett slags verktyg för att finna förståelse. 

Det är ett sätt för människor att tolka och skapa sig en förståelse kring nya upplevda saker 

men också liknande händelser som de tidigare varit med om i livet. Grunden i hermeneutiken 

är att vi människor alltid har en förförståelse av det vi tolkar. En tolkning sker på en bestämd 

plats och tid av en människa som befinner sig mitt i den här historien (a.a). Vid en 

hermeneutisk ansats är målet med studien att nå förståelse för ett fenomen genom att insamla 

en stor mängd information från ett mindre antal enheter (Andersson, 2014). Vår studie ämnar 

inte att skapa en generaliserad bild av mäns våld mot kvinnor i parrelation, istället syftar den 

till att skapa kunskap om ett begränsat antal kvinnors erfarenheter av att vara våldsutsatt. Vi 

anser att en hermeneutisk ansats med kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod är 

relevant för att få djup kunskap och förståelse, samt för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

2.2 Förförståelse  

Vår förförståelse kring ämnet mäns våld mot kvinnor består främst av kunskap som inhämtats 

under utbildningen, dels från vår praktik som varade under 20 veckor. På våra praktikplatser 

arbetade vi med kvinnor som upplevt en mans våld i parrelation. Våra möten med våldsutsatta 

kvinnor har skapat en förförståelse som grundas i hur kvinnorna blev behandlade av sina 

partners, vilka typer av våld de utsatts för samt hur deras partners utövade makt över dem. 

Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av normalisering och känslor av skam eller skuld är något 

vi har stött på tidigare och därmed har en förförståelse om. Vi vill dock påstå att vår 

förförståelse har påverkat studien i positiv bemärkelse. Vår förförståelse gynnade 

föreliggande studie på så vis att vi under intervjuerna med respondenterna hade en stor 

förståelse för deras känslor och erfarenheter. Vi är medvetna om vår förförståelse och egna 

värderingar angående mäns våld mot kvinnor i parrelation. Innan intervjuerna diskuterade vi 

vår förförståelse med varandra för att inte låta den påverka oss på ett negativt sätt under 

intervjuerna med kvinnorna eller i våra slutsatser efter genomförda intervjuer. Vi strävade 

efter att vara neutrala och opartiska under intervjuerna för att minimera risken att påverka 

kvinnornas berättelser. Vi har också strävat efter att förskjuta vår egen förförståelse grundad 

på egna värderingar och erfarenheter under intervjuerna genom att istället fokusera på vår 

teoretiska förförståelse som grundar sig i teori och begrepp. 

 

2.3 Val av metod  

En kvalitativ metod har använts för att uppfylla studiens syfte angående att undersöka 

kvinnors egna erfarenheter och berättelser av våld i parrelation. Kvalitativ metod ansågs vara 

mest lämplig då vi, i enlighet med Nilsson (2014, s. 149), menar att en kvalitativ ansats: “kan 

bidra till en djupare förståelse av komplexa händelser och fenomen, samt öka möjligheterna 

att förstå intervjupersonernas livsvärld”. Bryman (2011) framhåller också att en kvalitativ 

metod är lämplig när forskaren vill insamla individens egna upplevelser och erfarenheter.  

 

Inom den kvalitativa metoden är kvalitativa intervjuer en vanlig datainsamlingsmetod. Det 

finns ett flertal olika typer av intervjuformer, men några av de vanligt förekommande är 

strukturerad intervju, semistrukturerad intervju, ostrukturerad intervju samt gruppintervju 
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eller fokusgrupper (Bryman, 2011). Datainsamlingsmetoden som valdes för den här studien är 

semistrukturerade intervjuer eftersom det ansågs vara mest lämpligt för att kunna besvara 

studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer innehåller en uppsättning av frågor där ordningen 

för frågorna kan variera. Intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna, 

vilket ökar bredden i informationen och blir mer tidskrävande att analysera men det bidrar 

också till ett större omfång av data (a.a). Semistrukturerade intervjuer valdes för att hålla en 

röd tråd genom intervjuerna, men samtidigt kunna ge respondenterna utrymme att utveckla 

sina svar.   

 

2.4 Urval av respondenter 

Den urvalsmetod som använts för att välja ut lämpliga respondenter till studien är ett 

bekvämlighetsurval, som är en typ av målinriktat urval (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurval 

innebär att respondenter som valts har funnits tillgängliga för forskaren. Ett 

bekvämlighetsurval syftar till att intervjua personer som är relevanta för studiens syfte samt 

forskningsfrågor (a.a.). Gällande den här studien innebar det att hitta kvinnor över 18 år som 

frivilligt ville berätta om sina egna erfarenheter av att ha levt med en man i parrelation där 

kvinnan utsattes för våld. Vi valde att publicera ett inlägg i ett öppet forum på sociala medier 

med information om vår studie för att finna lämpliga respondenter som frivilligt ville delta. 

Efter publiceringen av inlägget tog fyra frivilliga respondenter kontakt med oss. Samtliga 

respondenter var kvinnor mellan 22 och 36 år som levt med partnervåld mellan ett till fem år.   
 

2.5 Konstruktion av intervjuguide 

Studien grundas i semistrukturerade intervjuer där intervjuguiden innehåller specifika teman, 

vilket sedan möjliggjorde för oss att besvara studiens syfte samt frågeställningar. Utifrån vårt 

primära syfte, frågeställningar och teoretiska ram upprättades en intervjuguide som innehöll 

fem olika teman. Dessa teman var bakgrund, upplevelsen av våldsrelationen, bemötande från 

myndigheter, bemötande från närstående samt framtiden. Utifrån dessa teman formulerades 

olika frågor och vi hade i beaktande att uppföljningsfrågor kunde bli aktuella eftersom 

respondenternas svar eventuellt skulle behövas förtydligas eller fördjupas. När intervjuguiden 

var upprättad genomfördes en pilotintervju med en av de fyra respondenterna, med syfte att 

undersöka om intervjuguiden svarade upp mot det utformade syftet och frågeställningarna. 

Bryman (2011) beskriver att en pilotintervju kan vara ett bra sätt att säkerställa huruvida 

frågorna som utformats svarar upp till studiens syfte och det som forskaren ämnar att 

undersöka. Under pilotintervjun uppmärksammades att vårt tänkta syfte var för brett. Vi insåg 

att vi inte kunde inkludera alla fem teman eftersom det hade krävts mer tid än vad vi hade för 

att genomföra studien. Vi valde därefter att revidera syftet och ta bort de teman som berörde 

bemötandet från myndigheter samt närstående. Vi ansåg att det istället var mer lämpligt att 

enbart fokusera på kvinnornas egna erfarenheter av våldsrelationen i kommande intervjuer. 

Efter pilotintervjun utvecklades specifika frågor gällande kvinnornas erfarenheter av att leva 

med mäns våld i parrelation. Frågorna formulerades utifrån makt och kontroll, 

normaliseringsprocess, skam och skuld. I de tre resterande intervjuerna fungerade 

intervjufrågorna som indikatorer på makt och kontroll, normaliseringsprocess, skam och 

skuld. Pilotintervjun resulterade i djupa och användbara svar gällande temana bakgrund, 

upplevelsen av våldsrelationen samt framtiden, vilket gjorde att svaren från pilotintervjun 

inkluderades i resultatet. Den reviderade intervjuguiden användes i de resterande tre 

intervjuerna och finns att läsa i sin helhet i bilaga 1. 
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2.6 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna anpassades efter respondenterna och de fick själva välja dag, tid samt plats för 

vart intervjuerna skulle genomföras. Tre av respondenterna valde att intervjuerna skulle 

genomföras på ett lokalt café där vi i högsta mån försökte välja platser som minskade 

störningar i intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på tidpunkter då det var få andra besökare 

på caféet för att minska störningar i intervjuerna ytterligare. En av respondenterna valde att 

intervjun skulle genomföras i hennes hem. Innan intervjuerna genomfördes fick 

respondenterna ta del av ett informationsbrev där det framkom vad syftet med studien var, att 

deltagandet var konfidentiellt samt att intervjuerna var helt frivilliga att delta i (se bilaga 2). 

Respondenterna fick sedan skriva under informationsbrevet som bekräftelse för att de tagit del 

av informationen och lämnat sitt samtycke till att delta i studien. 

 

Respondenterna lämnade även sitt samtycke till att vi fick spela in intervjuerna genom ett 

inspelningsprogram i våra mobiltelefoner. Inspelningarna gjordes för att vi enklare skulle 

kunna fokusera på det respondenten berättade, istället för att behöva anteckna och riskera att 

missa viktiga delar i berättelsen. Genom att spela in intervjuerna kunde vi i efterhand lyssna 

igenom intervjuerna flera gånger och citera respondenterna på ett korrekt sätt med deras egna 

ordval. Samtliga intervjuer pågick i en till två timmar och intervjuerna avslutades när 

respondenten inte hade något mer att tillägga. Efter genomförda intervjuer informerades 

respondenterna om att de hade möjlighet att få tillgång till det transkriberade materialet och 

att kunna godkänna innehållet innan det publicerades. 

 

2.7 Databearbetning och analysmetod 

Samtliga intervjuer spelades in med ett inspelningsverktyg i våra mobiler och efter 

intervjuerna var genomförda transkriberades intervjuerna i sin helhet. Kvale och Brinkmann 

(2014) definierar transkribering som en process där forskaren omvandlar det muntliga språket 

till skriftligt språk. Transkribering i sig kan vara en långdragen och tidskrävande process, 

särskilt om forskaren saknar erfarenhet av tidigare transkribering. Vi båda deltog i samtliga 

intervjuer så därför valde vi att dela upp transkriberingen av intervjuerna och transkriberade 

två intervjuer var.  

 

Vi har valt en tematisk analys som analysmetod. En tematisk analys är vanlig att använda vid 

kvalitativ data och går ut på att skapa ett antal centrala teman med tillhörande subteman 

(Bryman, 2008). Det är viktigt att behålla deltagarnas språk i så stor utsträckning som möjligt 

och att skapa teman utifrån det som respondenterna återkommande berättar om under 

intervjuerna. Efter att intervjuerna transkriberats inleddes processen med att koda materialet. 

Kodningen genomfördes genom att vi läste igenom det transkriberade materialet ett flertal 

gånger och letade efter centrala teman i texten. När materialet kodades användes ett 

färgmarkeringssystem där varje tema tilldelades en specifik färg. Kodningen gjordes för att 

enkelt kunna finna relevanta delar av intervjuerna gällande de tidigare utvecklade teman vi 

gjort utifrån vår tolkningsram samt teoretiska förförståelse. De huvudsakliga teman som 

kodningen utgick ifrån var “våld”, “makt och kontroll”, “normaliseringsprocessen” samt 

“skam och skuld”. Vi utformade också subteman till våld som bestod av psykiskt, fysiskt, 

sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld. Subteman till makt och kontroll bestod av 

maktutövning i hemmet samt maktutövning på offentliga platser. Under kodningen av 

intervjuerna uppmärksammades att det behövdes rubriker för “uppbrottet från 

våldsrelationen” samt “tiden efter uppbrottet och konsekvenser av våldet” eftersom vi 

upptäckte att de också var centrala teman i samtliga respondenternas berättelser.  

 



7 

 

2.8 Litteratursökning  

Vid flera olika tillfällen har litteratursökningar genomförts för att inhämta tidigare forskning 

till studien. Den första litteratursökningen gjordes i databasen International Bibliography of 

the Social Sciences (IBSS) den 2 april 2018. Den andra litteratursökningen gjordes den 5 april 

2018 i Örebro universitets söktjänst PRIMO. Den tredje litteratursökningen gjordes i Google 

Scholar den 9 april 2018. Slutligen genomfördes en litteratursökning i Social Services 

Abstracts den 13 april 2018. Litteratursökningarna genomfördes utifrån ett antal förbestämda 

avgränsningar kring problemområdets studiepopulation: kvinnor som har upplevt mäns våld i 

parrelation. Litteratursökningarna syftade till att inhämta studier om mäns våld mot kvinnor i 

parrelation samt studier med fokus på makt och kontroll, normaliseringsprocess, skam och 

skuld. En avgränsning gjordes gällande tid och endast artiklar publicerade under tidsperioden 

2008-2017 inkluderades. Booth (2012) belyser vikten av att använda konkreta sökord för att 

underlätta i omfattningsprocessen kring vilka artiklar som är relevanta för det valda 

problemområdet. Följande presenteras de sökord som användes i respektive databas och 

sökning: 

  

International Bibliography of the Social Sciences (IBSS). 2 april 2018. 

-  [domestic violence] AND [mens power]. 153 träffar där en artikel valdes ut. 

-  [women surviviors of domestic violence] AND [sweden]. Fyra träffar där en artikel valdes 

ut. 

 

PRIMO. 5 april 2018. 

- [våldets normaliseringsprocess]. Fyra träffar där en artikel valdes ut. 

 

Google Scholar. 9 april 2018. 

- [men´s and women´s partner violence, study from sweden]. 101 000 träffar där en artikel 

valdes ut. 

 

Social Services Abstracts. 13 april 2018.  

- [women] AND [Intimate Partner Violence]. 2 108 träffar där sju artiklar valdes ut. 

-  [statistic sweden] AND [domestic violence]. 3 träffar där en artikel valdes ut. 

 

Vid sökningar som resulterade i fler än 150 träffar var det inte genomförbart att granska 

samtliga artiklars användbarhet. Tre sökningar gav 153, 101 000 och 2 108 träffar. Vid dessa 

sökningar har endast ett fåtal av artiklarna granskats och 12 artiklar valdes ut som ansågs 

lämpliga för studien. Samtliga artiklar är skrivna på engelska. Artiklarna är gjorda i länderna 

Sverige, Norge, USA, Spanien, Mexiko och Sydafrika. En detaljerad översikt gällande vår 

litteratursökning går att finna i bilaga 3. 

 

 

2.9 Tillförlitlighet och giltighet  

Forskare inom kvalitativa studier strävar efter hög tillförlitlighet istället för att utgå från 

reliabilitets- och validitetskriterier som är av relevans vid kvantitativ forskning (Bryman, 

2011). Tillförlitlighet består av olika delkriterierna. Nedan presenteras delkriterierna 

trovärdighet, överförbarhet samt pålitlighet.  

 

Trovärdighet handlar om att forskaren har en tydlighet när det gäller olika beskrivningar av 

den sociala verkligheten som används i studien (a.a.). I studien har vi gjort en noggrann 

beskrivning av respondenternas egna erfarenheter och berättelser för att uppnå trovärdighet i 

studien. Vi har gett alla fyra kvinnor möjlighet att fritt och öppet dela med sig av sin 
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beskrivning av samhällsfenomenet mäns våld mot kvinnor i en parrelation utifrån begreppen 

makt, normaliseringsprocess, skam och skuld. Efter sammanställningen av resultatet valde vi 

att göra en respondentvalidering där respondenterna hade en möjlighet att bekräfta att vi 

uppfattat deras beskrivningar på rätt sätt. De fyra respondenterna fick ett dokument som 

bestod av ett utkast till resultatdelen med de berättelser och citat vi avsåg att använda. 

Respondenterna fick möjlighet att bekräfta och godkänna resultatet innan slutlig publikation, 

dels utifrån om vi uppfattat deras berättelser rätt samt om de ansåg att citaten var tillräckligt 

anonymiserade. Samtliga respondenter bekräftade att vi hade uppfattat deras berättelser rätt 

och gav oss deras godkännande för slutlig publicering av studien.  

 

Överförbarhet innebär att använda detaljerade och fylliga eller täta beskrivningar i en studie 

för att forskare ska kunna bedöma hur överförbara resultaten är till en annan liknande miljö 

(Bryman, 2011). Vi har använt oss av en stor mängd citat från respondenternas berättelser i 

resultatdelen. Citat som dels visar på likheter i berättelserna men också citat som visar att 

respondenternas berättelser skiljer sig åt. Anledningen till att vi valt att ha en stor mängd citat 

är för att få en djup bild av hur respondenternas erfarenheter kan likna varandra men också 

skilja sig åt. Vi anser också att de välformulerade beskrivningarna och mängden citat höjer 

överförbarheten av resultaten till andra liknande miljöer. Vårt resultat påvisar att varje 

våldsutsatt kvinna har en egen unik erfarenhet av våldet, men att det förekommer vissa 

likheter i deras berättelser. Det är likheterna som är relevanta att belysa för att studien ska 

kunna överföras till andra miljöer. Resultatet kan inte generaliseras till att det gäller alla 

kvinnor i hela Sverige eller andra länder som har upplevt mäns våld i parrelation. Däremot 

kan vi göra en teoretisk generalisering som innebär att resultaten från en kvalitativ studie 

generaliseras utifrån teori istället för population (Bryman, 2011).  En teoretisk generalisering 

innebär att om vi skulle göra nya intervjuer med till exempel tio andra kvinnor och utgå från 

samma tolkningsram med teori samt begrepp kan det antas att resultatet skulle vara samma 

eller liknande. Syftet med studien är dock inte att kunna generalisera resultatet. Vi har strävat 

efter att ha ett djup i resultatet som ska skapa förståelse för kvinnors våldsutsatthet från deras 

egna erfarenheter.  

 

Pålitlighet handlar om huruvida forskaren har gjort mätningen på ett tillförlitligt sätt. En 

studies pålitlighet höjs genom att forskaren har ett granskande synsätt och säkerställer att 

studien har en fullständig samt tillgänglig redogörelse av samtliga faser under 

forskningsprocessen (Bryman, 2011). I vår studie har det gjorts en noggrann redogörelse över 

samtliga faser i processen av studien. I denna metoddel har samtliga centrala steg i 

forskningsprocessen redovisats och metodvalen har genomgående redovisats. Vi har också 

valt att redovisa brister i vår forskningsdesign för att öka pålitligheten i studien. Vi har 

granskat och bedömt samtliga faser i forskningsprocessen flera gånger för att sedan ha 

möjlighet att ändra vissa delar som till exempel den tidigare forskningen för att höja kvalitén 

på forskningsprocessen ytterligare, vilket också har höjt studiens pålitlighet. Pålitligheten har 

även höjts genom att vi båda deltog under samtliga intervjuer samt att vi båda har kodat 

materialet. Kodningen skedde vid två tillfällen där vi oberoende av varandra kodade samma 

material. Anledningen till att vi båda kodat samtlig inhämtad data var för att öka pålitligheten 

i studien och säkerställa att all relevant data blev uppmärksammad.   

 

2.10 Etik 

En viktig aspekt att ta hänsyn till i forskningsprocessen är forskningsetik. Det finns fyra 

viktiga forskningsetiska regler som forskaren ska förhålla sig till: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det är 

viktigt att de forskningsetiska reglerna följs för att minska risken för att respondenterna blir 
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kränkta eller på något vis skadas under eller efter forskningsprocessen (a.a.). Nedan följer en 

beskrivning av reglerna samt hur vi har beaktat dessa i vår forskningsprocess. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda aktörer om studiens syfte, 

villkor för deras deltagande samt upplysas om att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 

2002). Vår studies respondenter har mottagit ett informationsbrev med information kring 

studiens syfte, villkor för respondenternas deltagande samt att deltagandet är frivilligt (se 

bilaga 2). 

 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i en studie har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan i studien och forskaren ska inhämta ett samtycke från samtliga uppgiftslämnare 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav har ett skriftligt samtycke inhämtats från 

samtliga fyra respondenter där respondenterna själva har godkänt att de tagit del av 

informationen och samtyckt till sitt deltagande i studien. Respondenterna informerades även 

om att de kan avbryta sitt deltagande i intervjuerna om de skulle vilja. Respondenterna har 

getts tillgång till det transkriberade materialet där de själva har kunnat läsa igenom och 

godkänna innehållet innan publicering för att säkerställa att respondenterna inte ångrar sitt 

deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter kring respondenterna ska hanteras med största 

möjliga konfidentialitet och förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång 

till uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har uppfyllt konfidentialitetskravet genom att 

endast vi som författare har haft insyn i de uppgifter som respondenterna lämnat. Samtliga 

respondenter har redan vid transkriberingen benämnts vid fingerade namn för att öka 

anonymiteten och tryggheten för kvinnorna. Uppgifter som eventuellt har kunnat 

sammankopplats till en viss individ har sekretessmarkerats och inte tagits med i resultatet. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data om enskilda respondenter endast får användas i 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet har uppfyllts genom att all 

insamlad data endast har använts i föreliggande studie och har tagits bort efter genomförd 

studie. 

 

2.11 Etikdiskussion 

Vi gjorde bedömningen att det inte hade varit etiskt försvarbart att intervjua kvinnor under 

tiden de levde med sin partners våld, på grund av att kvinnorna är än mer utsatta under själva 

tiden våldet sker. Vi är medvetna om att det är ett känsligt ämne för kvinnorna att prata om 

och vi har därför varit kritiska till om det är etiskt rätt att intervjua kvinnor med erfarenhet av 

mäns våld i parrelation. Vidare har vi också diskuterat om intervjuerna skulle kunna orsaka 

mer skada än nytta för kvinnorna utifrån tankar om att intervjuerna kan återuppliva faktorer 

från våldsrelationen som kvinnorna inte har bearbetat. Respondenterna har efter uppbrottet 

från sin partner haft möjlighet att bearbeta sina upplevelser av våldet och det har minimerat 

risken för att deras deltagande i studien ska orsaka skada för kvinnorna. Samtliga 

respondenter har levt utan en partner som utsätter dem för våld under de senaste fyra till åtta 

åren. Utifrån att kvinnorna har bearbetat sina upplevelser under flera år minskar risken för att 

deras deltagande orsakar skada eller återupplivar obearbetade händelser. Vi anser dock att 

våra kvalitativa intervjuer är etiskt försvarbara eftersom kvinnorna frivilligt kontaktade oss 

utifrån ett inlägg vi publicerade på sociala medier och det var kvinnorna själva som bestämde 

plats för intervjun. 
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Kvinnorna har också som tidigare nämnts blivit informerade om de forskningsetiska 

principerna, vilket vi menar bekräftar att vi diskuterat de etiska svårigheterna som kan tänkas 

uppkomma vid sådana typer av intervjuer. Det finns en möjlighet att respondenter som är 

bekanta till forskaren medvetet väljer att berätta mer eller mindre om sina erfarenheter, på 

grund av att forskaren är en person hen känner. För att minimera risken för påverkan av 

resultatet var samtliga respondenter helt okända för oss författare innan respondenterna 

kontaktade oss för deltagande i studien. Vi beslutade att anonymisera resultatet genom att inte 

skriva vilken respondent som har upplevt specifika våldstyper eller händelser. 

Anonymiseringen av resultatet skedde främst för att ingen läsare skulle kunna sammankoppla 

kvinnans samtliga erfarenheter, vilket skulle kunna resultera i att kvinnan blivit igenkänd. Vi 

valde således att endast använda fiktiva namn vid blockcitat för att uppfylla kvinnornas 

önskan om anonymitet och för att minimera risken för igenkänning. Respondenterna blev 

informerade om deras fiktiva namn för att kunna genomföra en respondentvalidering och 

bekräfta att det var ett korrekt citat samt att citatet var tillräckligt avidentifierat.   

 

2.12 Metoddiskussion  
Gällande studiens teori och begrepp har vi valt att utgå från makt och kontroll, 

normaliseringsprocess, skam och skuld där samtliga fokuserar på individen utifrån en 

individnivå. I vår studie har vi valt att använda maktteori och normaliseringsprocess genom 

att fokusera på det som sker i förhållandet mellan mannen och kvinnan. Begreppen skam och 

skuld används för att förklara och förstå kvinnans erfarenhet av dessa känslor, vilket innebär 

att samtlig teori och begrepp endast berör det som sker på individnivå. Det vi skulle kunna ha 

gjort annorlunda i studien är att problematisera samt analysera vald teori och begrepp utifrån 

ett större perspektiv på samhällsnivå. Vi valde teori och begrepp utifrån en individnivå 

eftersom vårt syfte var att undersöka kvinnors egna erfarenheter av mäns våld i parrelation, 

vilket fokuserade på kvinnan som enskild individ.  

 

En svaghet som kan uppmärksammas i studien är att artiklarna i den tidigare forskningen inte 

är inhämtade genom en systematisk litteraturgenomgång. Vi hade ingen möjlighet att göra en 

systematisk litteraturgenomgång med hänsyn till forskningsfältets omfång, då sökningar inom 

ämnet mäns våld mot kvinnor resulterar i hundratusentals träffar. Samtliga artiklar är utvalda 

utifrån vad vi ansåg var av relevans för studien. En annan del av studien som hade kunnat 

gjorts annorlunda är valet av urvalsmetod. Begränsningen gällande fyra respondenter har 

gjorts utifrån att det var svårt att hitta kvinnor som frivilligt ville ställa upp och dela med sig 

av sina egna erfarenheter gällande mäns våld mot kvinnor i parrelation. Vi skulle dock vilja 

påstå att urvalet kan ses som en styrka eftersom samtliga respondenter har fått möjligheten att 

delge sin fördjupade beskrivning av att leva i en våldsam parrelation. Samtliga fyra kvinnors 

berättelser har kommit till nytta för vårt resultat och varit tillräckligt beskrivande för att 

besvara studiens syfte. Vi valde att endast eftersöka respondenter som har upplevt mäns våld i 

en tidigare parrelation, inga kvinnor som lever i en våldsutsatt parrelation idag. Om kvinnor 

som för nuvarande lever i en våldsam parrelation hade inkluderats i urvalet är det möjligt att 

resultatet blivit annorlunda. Vi är medvetna om att det finns en risk med att intervjua kvinnor 

om deras erfarenheter och upplevelser i efterhand. Tidsperioden som gått sedan de upplevt 

våldet kan påverka deras tankar och känslor kring våldsupplevelsen. Det hade varit en fördel 

att intervjua kvinnorna under tiden de upplevde våldet, då kvinnorna med stor sannolikhet 

hade uppgett andra tankar och känslor än i efterhand. Det hade dock varit till nackdel då 

våldsutsatta kvinnor vanligtvis inte kan förstå eller förklara det våld som sker under tiden hon 

fortfarande lever i den våldsamma relationen.  
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3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning angående samhällsproblemet våld i parrelation med 

fokus på mäns våld mot kvinnor, statistik samt våldets konsekvenser. Den tidigare 

forskningen kommer innehålla artiklar samt rapporter angående mäns våld mot kvinnor i 

parrelation.  

  

3.1 Mäns våld mot kvinnor i parrelation 

Forskning visar att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt socialt- och människorättsligt 

problem som förekommer överallt i världen och drabbar miljontals kvinnor (Stalans & 

Ritchie, 2009: Boonzaier, 2008). Våld mot kvinnor är ett universellt fenomen där kvinnor 

utsätts för fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld, både i och utanför sina 

hem. United Nations (2010) beskriver hur våldet mot kvinnor leder till att målen för de 

mänskliga rättigheterna som jämställdhet, utveckling och fred inte kan uppnås. Våld mot 

kvinnor är och har länge varit ett tecken på de historiskt ojämlika maktförhållandena mellan 

kvinnor och män. Våld mot kvinnor är en kränkning som minskar kvinnors möjlighet till 

deras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. I alla samhällen utsätts kvinnor och 

flickor för fysiska, sexuella samt psykiska övergrepp oavsett inkomst, klass och kultur (a.a.). 

Det finns ett antal faktorer som kan associeras till att våld i parrelation uppkommer och dessa 

är bland annat depression, våld i familjen under uppväxten, sociala normer som accepterar 

våld, relationskonflikter, låg inkomst samt alkohol- och narkotikabruk (Stalans & Ritchie, 

2009). Forskningsfältet angående mäns våld mot kvinnor behöver utvecklas för att kunna 

minska och motverka samhällsproblemet. Forskning gällande våldets orsaker och 

konsekvenser bör utvecklas för att kunna göra en effektivisering av åtgärderna för att 

förebygga våld mot kvinnor (a.a.). 

  

I över 30 år har forskare undersökt kvinnors erfarenheter av att leva i en relation där de utsätts 

för partnervåld (Boonzaier, 2008). Forskning visar att den manliga förövaren vanligtvis är 

vänlig, omtänksam, varm samt godhjärtad när mannen och kvinnan inleder en relation. Det är 

vanligt att den manliga förövaren visar sina positiva egenskaper mellan våldshandlingarna, 

vilket skapar en längtan och tro hos kvinnan att våldet ska upphöra helt (Wiklund, Malmgren-

Olsson, Bengs & Öhman, 2010). I forskning framkommer att våldet så småningom blir en 

naturlig del av kvinnornas vardag. Efter en tid av våldsutsatthet blir våldet normaliserat för 

kvinnan och hon kan omedvetet skapa sätt för att hantera våldet, exempelvis genom 

förnekelse eller skuldbeläggande av andra. Det är vanligt att kvinnan slits mellan motstridiga 

känslor som rädsla, ångest, hopp, besvikelse samt sorg över en eventuell förlust av en man 

hon en gång har älskat och tror att hon fortfarande älskar (a.a.). I flera studier framkommer 

det att flertalet av kvinnorna tar på sig skulden för deras partners våld och ser på sig själva 

som ett offer (Boonzaier, 2008: Ruiz-Pérez, Rodriguez-Madrid, Plazaola-Castaño, Montero-

Piñar, Escribà-Agüir, Márquez-Herrera, Sanz-Peregrín & Nevot-Cordero, 2013). Det är 

vanligt att våldsutsatta kvinnor beskriver sig själva som passiva och hjälplösa inför deras 

partners kontroll. Forskning visar att kvinnorna hittar egna strategier för att klara av att stå ut 

med våldet (Boonzaier, 2008: Ruiz-Pérez et al., 2013: Mojarro-iñiguez, Valdez-santiago, 

Pérez-núñez & Salinas-rodríguez, 2014). En strategi kan vara att kvinnorna söker efter 

möjliga svar på deras partners våld. En annan strategi kan vara att kvinnorna förändrar sättet 

de ser på sig själva för att klara av att stå ut med våldet från deras partner. Det är vanligt att 

kvinnan gör ett eller flera försök till att lämna sin partner. Kvinnan väljer ofta att gå tillbaka 

till sin partner när mannen ber om ursäkt och känner ånger över sitt våld eftersom hon känner 

sympati för honom. En ytterligare anledning till att kvinnan inte lämnar kan vara att hon har 

en förhoppning om att han ska ändra sitt våldsbenägna beteende. Precis som kvinnorna hittar 

strategier för att hantera våldet brukar även de män som utsätter kvinnor för partnervåld hitta 
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egna strategier för att slippa rättsliga åtgärder. Män som utsätter kvinnor för våld i parrelation 

visar ofta upp två olika slags identiteter. Mannen har en viss identitet tillsammans med sin 

partner inom hemmets väggar, men visar en annan identitet i samhället och i andra sociala 

miljöer (Boonzaier, 2008).  

 

Forskning visar att en gemensam nämnare i de flesta fall av mäns våld mot kvinnor i 

parrelation är mannens maktposition och kontroll över kvinnan (Wiklund, Malmgren-Olsson, 

Bengs & Öhman, 2010). Exempel på hur mannens kontroll kan ta sig uttryck är att han låser 

in kvinnan i hemmet och använder hot för att tvinga henne att vara kvar i huset. Mannen 

kontrollerar allt som kvinnan gör och han kan hindra kvinnan från att träffa 

familjemedlemmar eller vänner på grund av svartsjuka. Ett annat exempel på mannens 

kontroll kan vara det ekonomiska våldet där mannen genom hot och kontroll styr kvinnans 

ekonomi (Eriksson & Ulmestig, 2016). Mannens kontroll och makt över kvinnan leder till att 

kvinnan får en underordnad position i parrelationen (Wiklund, Malmgren-Olsson, Bengs & 

Öhman, 2010). I början av relationen kan kvinnan ha mod att våga försvara sig genom att 

säga emot när hon utsätts för psykiskt våld men kvinnans mod avtar när rädslan och fruktan 

för hennes liv istället tar över i samband med att våldet eskalerar. Mäns våld mot kvinnor i en 

parrelation begränsar kvinnornas livsrum allt mer desto längre relationen pågår och kvinnorna 

blir isolerade från omgivningen, sina vänner samt sin familj. Isoleringen från vänner och 

familj gör att kvinnorna blir allt mer bundna till mannen och har än mer svårt att ta sig ur 

relationen eftersom de är så ensamma utan honom. Kvinnorna accepterar männens våld allt 

mer desto längre tid de lever med våldet på grund av att rädslan för att lämna sin partner blir 

mer påtaglig (a.a.). Mannens makt och kontroll över kvinnan stärker mannens ställning över 

kvinnan, vilket kan leda till att mannen inte tillåter kvinnan att vara en oberoende 

medborgare. En oberoende medborgare handlar om rätten att få vara jämlika med alla andra 

människor i samhället och möjligheten att få vara en unik individ som vem som helst, med 

liknande behov som andra i gemenskapen. Mannens makt och kontroll över kvinnan innebär 

en kränkning av kvinnans egen identitet, vilket i sin tur också leder till att kvinnans självbild 

påverkas negativt (Eriksson & Ulmestig, 2016). Männens makt och kontroll kan leda till att 

kvinnorna känner sig förnedrade, förödmjukade, osynliga och förminskade (Wiklund, 

Malmgren-Olsson, Bengs & Öhman, 2010).  

  

3.2 Statistik gällande mäns våld mot kvinnor 

Under de senaste 30 åren har partnervåld mot kvinnor och våldets konsekvenser blivit ett 

väletablerat forskningsområde och är erkänt världen över som en viktig folkhälsofråga 

(Lövestad & Krantz, 2012). Flertalet statistiska studier pekar på det faktum att en betydande 

andel av världens kvinnor har upplevt våld minst en gång under sin livstid av antingen sin 

partner eller någon annan man, vilket stärker påståendet att mäns våld mot kvinnor är ett 

allvarligt samhällsproblem (United Nations, 2010). 

 

År 2014 genomfördes en undersökning med syfte att kartlägga omfattningen av våld mot 

kvinnor i de 28 medlemsländerna inom Europeiska Unionen, EU (European Union Agency 

For Fundamental Rights, 2014). I undersökningen tillfrågades 42 000 kvinnor om deras 

erfarenheter av fysiskt och/eller sexuellt våld och psykiskt våld. Studien omfattade både fall 

där förövaren var en partner/tidigare partner och fall där förövaren var någon annan man. 

Resultatet visade att 22 procent av alla tillfrågade kvinnor har utsatts för fysiskt och/eller 

sexuellt våld där förövaren var en partner eller tidigare partner. I en jämförelse mellan de 

nordiska länderna Danmark, Finland och Sverige hade 32 procent i Danmark, 30 procent i 

Finland och 28 procent i Sverige upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld av en partner eller 

tidigare partner. Den andra sortens våld, det psykiska våldet, inkluderade kontrollerande 
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beteende, ekonomiskt våld, kränkningar och/eller hot. Resultatet visade att 43 procent av 

kvinnorna uppgav att de hade blivit utsatta för någon sorts psykiskt våld av en partner eller 

tidigare partner. I en jämförelse mellan de nordiska länderna Danmark, Finland och Sverige 

hade 60 procent i Danmark, 53 procent i Finland och 51 procent i Sverige upplevt psykiskt 

våld av en partner eller tidigare partner. 

  

När det gäller förekomsten av kvinnors utsatthet för partnervåld i Sverige finns det ett fåtal 

studier som kan presenteras. I en studie publicerad år 2009 förekommer en undersökning där 

251 kvinnor i åldern 18-65 år fick svara på om de upplevt fysiskt våld, sexuellt våld eller 

kontrollerande beteende av en manlig partner någon gång i livet (Lövestad & Krantz, 2012). 

Totalt 15,9 procent av kvinnorna uppgav att de någon gång hade blivit utsatta för fysiskt våld 

av en partner. Totalt 9,6 procent av kvinnorna uppgav att de någon gång hade blivit utsatta för 

sexuellt våld av en partner. När det gäller det kontrollerande beteendet uppvisade resultatet att 

41,4 procent av kvinnorna uppgav att de någon gång hade upplevt att deras partner hade 

agerat kontrollerande (a.a.). År 2014 genomfördes en större enkätundersökning av män och 

kvinnors våldsutsatthet i Sverige, där 20 000 slumpmässigt utvalda tillfrågades att delta i 

undersökningen (Brottsförebyggande rådet, 2014). Resultatet visade att 20 procent av 

kvinnorna hade upplevt upprepat psykiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner. 

Resultatet visade även att 14 procent av kvinnorna hade upplevt fysiskt våld av en nuvarande 

eller tidigare partner. Studien undersökte även utsatthet för sexuellt våld och det resultatet 

visade att sju procent av kvinnorna hade blivit utsatta av en nuvarande eller tidigare partner 

(a.a).   

  

3.3 Våldets konsekvenser 

Partnervåld resulterar i allvarliga och förödande konsekvenser för den våldsutsatta. Forskning 

visar att utsatthet för partnervåld har ett starkt samband med negativa hälsokonsekvenser som 

alkohol- och drogmissbruk, depression, posttraumatiskt stressyndrom, långvarigt aggressivt 

beteende, kroniska sjukdomar, låg självkänsla och interpersonella problem (La Flair, 

Bradshaw, Storr, Green, Alvanzo & Crum, 2012: Simmons, Swahnberg & Wilma, 2014: 

Karakurt, Patel, Whiting & Koyutürk, 2010). När en individ drabbas av interpersonella 

problem innebär det att hen har svårigheter i relationen till andra individer (Gurtman, 1996). 

En kvinna som utsatts för partnervåld kan få interpersonella problem som visar sig genom att 

hon har svårt att lita på andra, eller har svårt att skapa nya kontakter eller relationer till 

människor. Det föreligger även ett särskilt samband mellan partnervåld och depression, då 

risken för att utveckla en allvarlig depression är tre gånger högre hos en kvinna som har 

utsatts för partnervåld än en kvinna som inte har utsatts (Rivera, Phillips, Warshaw, Lyon, 

Bland & Kaewken, 2015). Förutom depression finns det ett samband mellan partnervåld och 

posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (Simmons, Wijma & Swahnberg, 2014: Karakurt, Patel, 

Whiting & Koyutürk, 2010). PTSD uppkommer från svåra händelser eller trauman, vilket 

påverkar individens minnen, tankar och rädslor (American Psychiatric Association, 2000). 

Individens minnen kan stanna kvar i en individs liv under flera år efter att de svåra och 

traumatiska händelserna inträffat. En individ kan ha drabbats av PTSD när individen har svårt 

att få sitt liv att fungera på grund av påträngande minnen, mardrömmar och rädsla. Samhällets 

eller omgivningens bristande stöd är ytterligare en faktor som kan resultera i negativa 

konsekvenser för kvinnorna. Avsaknad av juridisk information eller bristande möjlighet till 

stöd och skydd kan leda till att känslor av skam uppkommer hos kvinnorna (United Nations, 

2010).  

 

Forskning visar också att kvinnans upplevelse av våld i parrelation har negativa konsekvenser 

för kvinnans arbetsliv (Alsaker, Moen, Baste & Morken, 2016). Kvinnors våldsutsatthet 

https://search-proquest-com.db.ub.oru.se/socialservices/indexinglinkhandler/sng/au/Koyut$fcrk,+Mehmet/$N?accountid=8028
https://search-proquest-com.db.ub.oru.se/socialservices/indexinglinkhandler/sng/au/Koyut$fcrk,+Mehmet/$N?accountid=8028
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resulterar i svårigheter att koncentrera sig på arbetsplatsen och det är även vanligt att mannen 

försöker sabotera för kvinnan i hennes arbete. Det framkommer att kvinnor som har upplevt 

våld i parrelation är frånvarande från arbetet dubbelt så mycket som en kvinna som inte 

upplevt våld i parrelation (a.a.). 

Ekonomiskt våld i parrelation är en form av våld som kan få förödande konsekvenser för 

kvinnan (Eriksson & Ulmestig, 2016). De kvinnor som hamnat i en ekonomiskt utsatt 

situation efter att ha varit med om våld från sin partner fortsätter att leva i den situationen 

under en lång tid även efter uppbrottet. Detta kan bero på att mannen har tvingat kvinnan att 

ta ett lån för mannens vinning, eller att kvinnan tvingas betala för något som mannen köpt. 

Studier av konsekvenser från mäns våld mot kvinnor i en parrelation med fokus på 

ekonomiskt våld visar att när kvinnan väl har lämnat mannen kan hon tvingas ta till alla 

tänkbara medel för att klara av sin ekonomiska situation, till exempel stora skulder. I vissa fall 

där kvinnan har stora ekonomiska skulder på grund av sin tidigare partner och inte klarar av 

att ha ett arbete på grund av sitt psykiska mående tvingas hon fatta radikala beslut. Besluten 

som kvinnan tvingas ta kan i vissa fall leda till prostitution (a.a.). 

 

Förutom negativa hälsokonsekvenser eller konsekvenser för arbetslivet föreligger även ett 

samband mellan utsatthet för partnervåld och självmordstankar eller självmordsförsök 

(Schneider, Burnette, Ilgen & Timko, 2009).  I ett värsta scenario kan mäns våld mot kvinnor 

resultera i döden (United Nations, 2015). Om en kvinna blir dödad av hennes nuvarande eller 

tidigare partner föreligger ofta en bakgrund av våld och hot i relationen. En vanlig 

bakomliggande förklaring till det dödliga våldet är partnerns behov av kontroll över kvinnan. 

Det dödliga våldet sker oftast i samband med en separation (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, u.å).  
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4. Tolkningsram 
Nedan presenteras studiens teori och begrepp, vilka är makt och kontroll, 

normaliseringsprocessen, skam och skuld. 

 

4.1 Makt och kontroll 

Begreppet makt kan definieras som: ”Förmågan att få något att hända” (Börjesson & Rehn, 

2009, s. 94). En individ som besitter makt kan ha makt att göra något eller ha makt över en 

annan individ. Makt kan ge både positiva och negativa effekter. En individ som använder sin 

makt för att göra något som har en positiv inverkan på en större mängd människor kan ses 

som en positiv makt. Makt kan även användas för att skapa en negativ inverkan på andra 

människor och makten kan då ses som en negativ makt, då det kan få förödande konsekvenser 

för andra människor. Individens makt och hur hen använder sin makt för att få något att hända 

är inte alltid något negativt, men när en individ har makten över en annan individ är det främst 

sammankopplat med något negativt. En individs makt över en annan människa tyder på en 

ojämlikhet och en obalans i maktfördelningen. Människor som utsätts för ett maktövertag från 

någon kan ofta känna sig maktlösa, inkapabla och utnyttjade, vilket kan resultera i motmakt. 

Motmakt kan bestå av små gester, men även av en direkt revolt mot den som besitter makten 

(Börjesson & Rehn, 2009).  

 

Begreppet makt är nära sammankopplat med våld och våld i parrelation. Grände, Lundberg 

och Eriksson (2014) beskriver att bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor är grunden 

till att mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsfenomen. Generellt sett har män en högre 

maktposition än kvinnor, vilket skapar en maktobalans mellan män och kvinnor. Mäns våld 

mot kvinnor uppstår från en maktobalans och våldet vidmakthåller i sin tur den maktobalans 

som föreligger mellan män och kvinnor (a.a.). Våld är en typ av makthandling som kan visa 

sig i maktrelationen mellan en man och en kvinna. En vålds- och makthandling innebär att när 

en individ utsätter någon för våld tar denne sig rätten att våldföra sig mot en annan människa 

(Olsson, 2011). Våldet leder till att relationen mellan de två parterna förändras i det ögonblick 

våldet utövas men också efter att våldet är över. Den våldsutsatta individen som har en nära 

och personlig relation till den som utför våldet upplever en dubbelt traumatisk upplevelse, 

dels genom att individen blir utsatt för våldet men också för att individen utsätts av en 

närstående. Våldsutsatta individer som har en nära relation till förövaren, till exempel kvinnor 

i parrelation, tolkar sin partners våldshandlingar på ett mildrande och förnekande sätt. I en 

parrelation där kvinnan utsätts för våld av mannen är det flera komplexa känslor som binder 

kvinnan till mannen. Kvinnans olika känslor av kärlek, rädsla, hat, medlidande, skuld samt 

hopp leder till en gemensam känsla som binder kvinnan till mannen. Mannens fysiska och 

psykiska övermakt som yttrar sig genom våldet mot kvinnan gör att kvinnan upplever en 

skräck. Kvinnans känsla av skräck i kombination med att hon hoppas att mannen ska visa den 

kärleksfulla sidan, som hon en gång har upplevt i början av deras relation, är anledningen till 

att kvinnan stannar kvar i relationen. Mannens makt över kvinnan i en våldsrelation är ofta 

kopplat till att mannen söker kontroll över kvinnan. Mannens maktövertag och kontroll 

handlar i sin tur ofta om status, respekt, överordning och tillgång till olika ekonomiska eller 

materiella resurser, samt en ära och prestige för mannen (Johnsson-Latham, 2014). 

 

4.2 Normaliseringsprocessen 

Normalisering av våld i parrelation innebär att båda parterna i relationen förskjuter gränserna 

för vad som kan accepteras, vilket innebär att uppfattningen av hur allvarligt våldet är 

förminskas samtidigt som värdet av positiva handlingar förstärks (Nordborg, 2014). Våld i 

parrelation förändras successivt till en handling som uppfattas som ett normalt inslag i 

vardagen och därmed normaliseras våldet för båda parter. I början av relationen är det 
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ovanligt att mannen utsätter kvinnan för fysiskt våld. Vanligtvis inleds relationen med att 

mannen visar sina positiva sidor och sedan börjar mannen allt mer utsätta kvinnan för 

psykiska kränkningar. Nordborg (2014) poängterar vikten vid att vara medveten om att 

våldsutsatta kvinnor sällan beskriver det fysiska våldet som det värsta. Enligt flertalet kvinnor 

som upplevt våld i parrelation är den värsta delen av våldet den känslomässiga anspänningen 

inför att våldet kan inträffa igen, de nedvärderande orden och de påtvingade sexualakterna. De 

psykiska kränkningarna sätter vanligtvis djupa spår i kvinnans mående. Efter en längre period 

av att mannen successivt har utövat det psykiska våldet blir ofta också det fysiska våldet en 

del av relationen. När mannen väljer att inte utöva våld i relationen under en period kan 

kvinnan som vanligtvis utsätts för våld av sin partner uppleva relationen som extra positiv. 

Under normaliseringsprocessen utvecklar båda parter varsin strategi. Mannens strategi 

grundas i att han utövar våldet för att få kontroll över kvinnan och därigenom förstärker han 

både sin makt över kvinnan samt hans manlighet i relationen. Kvinnans strategi handlar 

istället om att hon anpassar sig till mannens våld och kontroll. En del av kvinnans anpassning 

handlar om att hon väljer att vara mannen till lags och på så vis förstärks också hennes 

kvinnlighet utifrån mannens önskan om hur han anser att kvinnan ska vara. Till en början kan 

kvinnans anpassning till mannen grundas i att hon själv upplever glädje när mannen är 

tillfredsställd. Efter en tid förändras kvinnans anpassning och istället för att hon anpassar sig 

av glädje försöker hon anpassa sig till mannen för att undvika eller avbryta våldet. Tillslut kan 

mannens våld mot kvinnan eskalera så pass mycket att kvinnans anpassning blir en strategi 

för att överleva våldet från mannen (a.a.).  

 

Normaliseringsprocessen bör ses som ett mönster där relationen består av mannens våld och 

kontroll över kvinnan, att kvinnan tvingas isolera sig från omgivningen, växlingen mellan 

våld och värme i relationen, att kvinnans självkänsla minskar i takt med att våldet ökar och att 

hon ser på sig själv som orsak till våldet (Nordborg, 2014). Relationen under 

normaliseringsprocessen präglas ofta av växlande starka känslor, där mannen kan framstå som 

avundsvärt charmig, social och utåtriktad men samtidigt vara aggressiv och kontrollerande 

mot kvinnan, särskilt när andra människor inte är närvarande. Under normaliseringsprocessen 

sker en övergång från mannens positiva uppvaktning till negativ kontroll. Den negativa 

kontrollen handlar om att mannen börjar kontrollera kvinnans tid, fritidsintressen och kontakt 

med andra människor alltmer. Mannens kontroll över kvinnan innebär att hennes eget 

utrymme begränsas och kan innebära reaktioner från mannen som grundas i svartsjuka, 

nedvärderingar av hennes vänner och anhöriga eller att mannen ständigt är närvarande när hon 

träffar andra personer. Normaliseringsprocessen är en förklaring till varför kvinnan inte vill 

eller har svårt att bryta upp från relationen trots att hon utsätts för våld av mannen (a.a.).  

 

4.3 Skam och skuld  

Det är vanligt att begreppen skam och skuld används för att beskriva samma fenomen, men 

det föreligger dock en skillnad mellan begreppen. Skuld yttrar sig genom skuldkänslor hos en 

individ (Nathanson, 1992). Skuldkänslor skapas när individen upplever att hen har gjort 

någonting fel, antingen genom en faktisk handling eller en handling som individen önskar att 

hen hade gjort istället. En individ kan uppleva skuld när hen blir medveten om att dennes 

handlande har orsakat skada för en annan individ. Skuldkänslan leder till att individen vill 

reparera den skada som inträffat och ta ansvar för sina handlingar. Skuld är en oro som skapas 

ur en rädsla för att göra saker som kan överträda normer eller värderingar hos andra individer 

(Lindberg, 1999). Skuldkänslor kan således uppkomma genom att individen tänker att de egna 

handlingarna inte svarar upp mot samhällets normativa förväntningar.  

 

Skam kan vara en betydligt mer destruktiv känsla än skuld och handlar om den bild vi 
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individer har av oss själva samt hur vi upplever att vi uppfattas av andra (Nathanson, 1992). 

Skam är ett sorts tillstånd där en individ tänker och upplever negativa egenskaper om sig själv 

som exempelvis värdelös, underlägsen eller oälskad. En individ som upplever skam 

nedvärderar sig själv, upplever en känsla av misslyckande och ser sig själv som värdelös 

(Nathanson, 1992). Upplevelsen av skam resulterar i en förminskning av individens känsla av 

sig själv, individen skäms över sig själv och det leder i sin tur till låg självkänsla hos 

individen. Skam grundas i relation till en publik som ser på individen utifrån ett visst sätt. 

Publiken kan antingen vara verklig och bestå av verkliga människor som dömer individen 

eller vara overklig och bestå av en slags inre publik hos individen. En inre publik existerar 

endast inom individen själv och är en publik som upplevs som dömande eller som ser negativt 

på individen. En vanlig reaktion på skam är att individen vill dölja eller fly ifrån skammen 

och det som orsakat känslan av skam. En ytterligare reaktion kan även vara att individen 

genom aggressivitet och våld försöker få upprättelse samt söker hämnd gentemot den som bär 

på skulden till skammens uppkomst (Olthof, 2012). Lindberg (1999) menar att skam påverkar 

en individs identitet mer direkt än skuld, på grund av att skam innebär en oro kring den egna 

livsberättelsens tillräcklighet. Skam måste förstås i relation till jagets integritet, där känslor av 

skam skapas ur känslan av individuell otillräcklighet. I vårt vardagsspråk finns det ord som är 

nära förknippat med skam och dessa är till exempel obehaglig, osäker, spänd, tom, förvirrad, 

obetydlig, värdelös, otillräcklig, dum, löjlig, konstig, oförmögen, svag, ensam och låg 

självkänsla. Erfarenheter av skam upplevs ofta som ett angrepp som kommer från den andra 

och målet för den andres fientlighet är det egna jaget hos individen. En individs sociala 

relationer och sociala band till andra människor är länkade till antingen känslor av skam eller 

stolthet, vilket i sin tur är knutna till känslor av underlägsenhet och överlägsenhet. I olika 

maktrelationer är det vanligt förekommande att en individ upplever antingen underlägsenhet 

eller överlägsenhet som grundar sig i individens känsla av skam eller stolthet (a.a).  

 

Begreppen skam och skuld har ett starkt samband till fenomenet våld i parrelation. Olsson 

(2011) beskriver hur våldsutsatthet: ”innebär att bli berövad sig själv – fråntagen självkänsla, 

självförtroende, värde som människa” (s. 23), vilket kan förstås som en beskrivning för att 

känna skam. Ett nyckelbegreppet för att förstå skam och skuld i relation till våld i parrelation 

är begreppet ambivalens. När en kvinna lever i en våldsrelation har kvinnan två jag inom sig, 

vilket skapar ambivalens. Det ena jaget hos kvinnan har internaliserat förövarens världsbild 

eftersom kvinnan bär på den skam och skuld som egentligen tillhör förövaren. Det andra jaget 

kräver upprättelse, vilket är kopplat till viljan att hämnas skammen (a.a.). 
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5. Resultat och analys 

Nedan följer en sammanställning av studiens resultat samt en analys där resultatet tolkas 

utifrån tolkningsramen och tidigare forskning. Samtliga fyra respondenter har upplevt både 

psykiskt och fysiskt våld, tre av respondenterna har upplevt sexuellt våld, två av 

respondenterna har upplevt ekonomiskt våld och tre av respondenterna har upplevt materiellt 

våld. Resultat och analys är uppdelat i rubriker gällande olika typer av våld, makt och 

kontroll, maktutövning i hemmet, maktutövning på offentliga platser, 

normaliseringsprocessen samt skam och skuld. Teori och begrepp överlappar varandra och 

vissa begrepp går att finna under flera olika rubriker. Anledningen till att teori och begrepp 

finns med på flera ställen är för att kvinnorna till exempel har upplevt skam och skuld under 

normaliseringsprocessen, vilket gör det svårt att särskilja begreppen helt. Vi har ändå valt att 

ha rubriker utifrån teori och begrepp eftersom kvinnorna upplevt dessa under hela skedet i den 

våldsutsatta relationen. 

  

5.1 Psykiskt våld 

Psykiskt våld definieras som kränkningar genom ord eller handlingar som på något sätt skadar 

eller sårar den utsatte. Psykiskt våld kan ske genom direkta eller indirekta hot, förnedring, 

skambeläggande eller förlöjliganden (Kastling, 2010). Samtliga respondenter har upplevt 

psykiskt våld och de förklarar att det psykiska våldet har varit det svåraste att prata med 

människor i deras omgivning om. Respondenternas vänner och familj har haft svårt att förstå 

allvaret i det psykiska våldet. Kvinnorna har upplevt att andra människor sett på dem som 

löjliga eller konstiga när de berättat om det psykiska våldet. Kvinnorna har inte fått samma 

förståelse från omgivningen som de fick när de berättade om det fysiska våldet. En möjlig 

förklaring till att kvinnorna upplevt att det psykiska våldet har varit det svåraste att prata om 

kan vara det Lindberg (1999) skriver gällande skam och att känna sig dum, löjlig eller konstig 

inför att berätta om våldet för andra. Respondenterna har beskrivit att det psykiska våldet är 

allra värst och en av kvinnorna förklarar: 

  
Det är det psykiska våldet som har satt djupast spår i mig. Visst, han slog mig, han knuffade 

mig, han sparkade ut mig ur sängen. Men blåmärken försvann efter några dagar, kanske 

veckor. Alla psykiska ärr sitter fortfarande kvar och jag tvekar på att de någonsin kommer 

försvinna helt (Citat Linnea). 
  

Nordborg (2014) menar också att det fysiska våldet mot kvinnor inte alltid är den värsta 

upplevelsen eftersom blåmärken bleknar och benbrott läker. Däremot är det de psykiska 

kränkningarna som oftast sätter de djupaste spåren och kan finnas kvar länge som ärr på 

insidan hos den utsatte. Respondenterna berättade att för dem har det psykiska våldet handlat 

om hot eller nedvärderande kommentarer. Det har till exempel varit kränkningar från mannen 

som: “är du otrogen, vart ska du, vad ska du göra”, ”du är ju dum i huvudet”, ”du är ju inte 

värd någonting”. Männens kommentarer som “du är ju inte värd någonting” kan kopplas till 

det Lindberg (1999) nämner angående att känna sig oduglig och otillräcklig som är en del av 

den skamkänsla kvinnorna har upplevt i samband med våldet. Männens psykiska våld bestod i 

flertalet fall av nedlåtande kommentarer om kvinnornas utseende. En av kvinnorna berättade 

hur hennes partner kommenterade hennes utseende, om hon inte använde smink ansåg hennes 

partner att hon såg trött ut och han kunde ge henne kommentarer om att hon var tjock och ful. 

En av kvinnorna förklarade att det psykiska våldet började redan tidigt i relationen och att 

mannen växlade mellan att höja henne med positiva kommentarer för att sedan trycka ner 

henne. En kvinna förklarade hennes partners beteende i början av relationen på följande sätt: 
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Han höjde mig till skyarna och jag kände mig sedd och otroligt älskad. Något jag aldrig 

upplevt förut. Han såg upp till mig på något sätt, kanske man till och med kan kalla det 

avguda? Som att jag var den mest fantastiska tjej han någonsin träffat. Jag kände mig bäst i 

hela världen och unik (Citat Emma).  

 

En annan kvinna beskrev hennes partners beteende på följande sätt:  

 
I början var relationen hur bra som helst. Han visade mig uppmärksamhet som jag aldrig känt 

det förut. Han höjde mig till skyarna dagligen och skulle gå genom eld och vatten för att 

försvara mig (Citat Linnea). 
 

Forskning visar att flertalet män som är våldsutövare visar egenskaper som vänlig, 

omtänksam, varm samt godhjärtad i inledningen av mannen och kvinnans relation. Kvinnan 

hoppas ständigt att mannen ska bli som han en gång var och att våldet ska upphöra helt 

(Wiklund, Malmgren-Olsson, Bengs & Öhman, 2010). 

 

En av kvinnornas partner växlade ständigt från att vara vänlig till att uttala elaka 

kommentarer. I början tog kvinnan kommentarerna som ett skämt men när kommentarerna 

blev ännu värre stod hon inte ut längre. Kvinnan beskrev hur hon till en början skämtade 

tillbaka och svarade mannen med liknande småelaka kommentarer tills han blev arg. Hon 

valde att sluta ge honom kommentarer tillbaka med rädsla för vad han kunde göra härnäst. 

Kvinnan förklarade att det bara var mannen som fick skämta om henne, driva med henne och 

göra narr av henne. Vidare berättade kvinnan hur det psykiska våldet blev allt grövre och efter 

en tid in i relationen utsatte mannen henne för psykiskt våld flera gånger per dag. Samma 

kvinna berättade även hur mannen tillslut “tröttnade” på att utsätta henne för psykiskt våld 

och istället började utsätta henne för det fysiska våldet. Relationen där kvinnan i början 

vågade försvarade sig mot de elaka kommentarerna kan kopplas till tidigare forskning. 

Forskningen visar att en våldsutsatt kvinna kan våga försvara sig till en början av 

våldsrelationen genom att säga emot när hon utsätts för psykiskt våld (Wiklund, Malmgren-

Olsson, Bengs & Öhman, 2010). Kvinnans mod för att våga försvara sig avtar när rädslan och 

fruktan för sitt eget liv istället tar över, vilket vanligtvis sker när våldet fortsätter och eskalerar 

(a.a.).   

 

5.2 Fysiskt våld 

Kastling (2010) definierar fysiskt våld som all form av oönskad fysisk handling som orsakar 

skada eller fysisk smärta. Samtliga fyra respondenter har berättat att de blivit utsatta för fysisk 

smärta av sin partner och förklarade hur deras partner gett dem örfilar, brutna revben samt 

hjärnskakningar. En av kvinnorna förklarade att när hon inte gjorde som hennes partner ville 

började han slåss. Vid upprepade tillfällen tryckte han upp henne mot en vägg eller kastade ur 

henne från sängen. Några månader senare eskalerade det fysiska våldet och kvinnan berättade 

om en specifik händelse: “Han var grinig och vi började väl tjafsa lite och sen så slutade hela 

situationen med att han skallade mig och jag däckade” (Citat Johanna). Det fysiska våldet 

bestod av olika typer av händelser för respondenterna och en annan kvinna beskrev en 

situation som hon minns väl: 

  
Då reagerade han på två sekunder genom att ta stryptag på mig mot väggen och jag lyfte. Jag 

kommer inte ihåg hur länge han höll mig. Men när jag vaknade låg jag på golvet så jag 

förlorade medvetandet, jag kunde inte röra mig. Det var som att mina armar och ben var 

paralyserade. Och jag fick panik, jag kunde knappt prata (Citat Cecilia). 
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5.3 Sexuellt våld 

Kastling (2010) beskriver att sexuellt våld kan vara våldtäkt eller andra sexuella handlingar 

som den utsatta inte kan eller vågar säga nej till. Tre av respondenterna berättade att de utsatts 

för sexuellt våld av sin partner. Kvinnorna berättade om våldtäkter där männen genom våld 

har tvingat kvinnan till sex mot hennes vilja. Flertalet av kvinnorna förklarade även att 

männen inte verkade förstå att det som hade hänt var fel och att mannens uppfattning var att 

kvinnan egentligen ville ha sex. En kvinna beskrev det sexuella våldet och mannens avsaknad 

av förståelse följande: “Han hade sex med mig även fast jag inte ville, jag kunde till och med 

gråta men då skrattade han och sa ‘du låtsas bara, jag vet att du vill’ “ (Citat Emma). En 

annan kvinna beskrev hur hennes partner sagt följande efter att han hade våldtagit henne: “Nu 

har vi testat något nytt, det där var väl spännande” (Citat Cecilia). Respondenterna som 

upplevt sexuellt våld beskrev hur de vid det första tillfället gjorde motstånd, men motståndet 

gjorde ingen skillnad. En av kvinnorna berättade om hennes erfarenheter av att göra motstånd 

till det sexuella våldet: 

  
När han väl hade bestämt sig spelade det ingen roll hur mycket jag stretade emot, för han var 

så mycket starkare än vad jag var. Första gångerna det hände försökte jag verkligen göra 

motstånd, men tillslut orkade man inte längre. Jag visste ju att han skulle få som han ville ändå 

(Citat Linnea). 

 

Även en annan kvinna berättade om hennes erfarenheter av att göra motstånd:  

  
Så jag har vaknat hur många gånger som helst av att han har tagit på mig och jag visste att om 

jag stretar emot kanske han kommer bli våldsam eller så kommer tjatet. Om jag bara ligger här 

och låter det ske och så gråter jag i tystnad är det över sen (Citat Cecilia). 
 

I intervjuerna med kvinnorna uppmärksammades att det sexuella våldet handlade om att 

männen hade en extrem kontroll över kvinnan och hennes kropp. Männen kunde uttrycka att 

det är hans rättighet att få ta del av kvinnans kropp vid alla tillfällen, även om hon själv inte 

ville det. En kvinna beskrev hur hennes partner kontrollerade hennes kropp och 

tillgängligheten till hennes kropp på följande vis: 

  
Jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jobbigt för jag la mig oftast med trosor, för det var 

mitt enda skydd, då kunde han skälla ut mig i sängen för att jag hade trosor på mig. Och jag 

tänkte bara nej, nu måste jag ta av mig dom och jag vet vad han kommer göra (Citat Cecilia). 
  

Flera av kvinnorna berättade om situationer där mannen använde sexuellt våld mot dem och 

om den extrema rädslan för att bli våldtagen varje natt. 

 

5.4 Ekonomiskt/materiellt våld 

Ekonomiskt våld definieras som handlingar som syftar till att skada den utsattes ekonomi 

(Kastling, 2010). Två av kvinnorna har upplevt ekonomiskt våld. Det ekonomiska våldet ses 

inte alltid som “riktigt” våld eftersom det inte orsakar några fysiska skador, därför är det 

ytterst relevant att belysa då även våld som inte orsakar fysiska skador ska uppmärksammas 

som riktigt våld. Eriksson och Ulmestig (2016) menar att det ekonomiska våldet har allvarliga 

långsiktiga konsekvenser och inskränker på kvinnans rätt att få vara jämlik med andra 

människor i samhället. En kvinna beskrev det ekonomiska våldet följande: 

  
Han hade tvingat mig att ta ett lån i mitt namn för att lösa hans skulder och jag ville inte stå för 

lånet. Det var ju hans lån. Men han hade inte ekonomi i dagsläget och vi behövde lösa 

amorteringarna för att han inte skulle hamna hos Kronofogden (Citat Cecilia).  
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Efter uppbrottet från sin partner hade kvinnan fortfarande kvar ett lån som egentligen var 

mannens. Kvinnan beskrev även hur mannen kontrollerade hennes ekonomi och nekade henne 

att själv disponera sina egna intjänade pengar: 

  
Jag fick inte köpa nya kläder. Och då sa jag det till honom, jag måste gå och köpa en ny bh 

och jag börjar få hål i mina trosor. Och han tog ifrån mig kortet och sa till mig att jag inte 

kunde hantera pengar, men det var jag som var den enda som hade inkomst (Citat Cecilia).  
  

Det materiella våldet beskrivs som handlingar som syftar till att skada eller förstöra den 

utsattes tillhörigheter (Kastling, 2010). Tre av kvinnorna har beskrivit upplevelser av 

materiellt våld. Kvinnorna har upplevt materiellt våld när männen har förstört deras 

tillhörigheter som till exempel att mannen har sparkat sönder kvinnans cykelbelysning eller 

förstört andra saker som tillhör henne. Flera kvinnor har också upplevt en stor rädsla för att 

mannen ska slå sönder tillhörigheterna i deras gemensamma lägenhet. 

 

5.5 Makt och kontroll 

Forskning visar att en gemensam nämnare i de flesta fall av mäns våld mot kvinnor i 

parrelation är mannens maktposition och kontroll över kvinnan (Wiklund, Malmgren-Olsson, 

Bengs & Öhman, 2010). En individ som har makt över någon är nära kopplat till att individen 

också har kontroll över någon. En individ med makt har möjlighet att genomföra handlingar 

mot en annan individs vilja (Börjesson & Rehn, 2009). Samtliga fyra respondenter berättade 

hur deras partner hade en maktposition och kontroll över dem. De beskrev våldet från deras 

partner som en del av mannens maktutövning, till exempel att han hade sex med kvinnan mot 

hennes vilja. Gemensamt för kvinnorna är att maktutövningen handlade om den ständiga 

kontroll mannen ville ha över kvinnan. Flera av kvinnorna beskrev hur mannen bevarade 

kontrollen genom att alltid skjutsa och hämta kvinnan vart hon än skulle. När mannen 

skjutsade kvinnan bevarade han sin kontroll över henne genom att han hela tiden visste vart 

hon var. Mannens kontroll kunde även yttra sig genom att han kontrollerade vilka vänner 

kvinnan umgicks med. Kvinnorna beskrev att deras partner ofta försökte få kvinnan att sluta 

umgås med sina vänner och använde argument riktade mot hennes vännerna som: ”dom är 

inte bra för dig” eller ”dom är horor som ligger runt”. Nordborg (2014) beskriver att 

mannens kontroll över kvinnan kan yttra sig genom att han nedvärderar hennes vänner, vilket 

även är en del av normaliseringsprocessen. Särskilt kontrollerande har männen varit när det 

handlat om manliga vänner eller kollegor till kvinnorna, men även kvinnliga vänner har 

upplevts som ett hot för männen. En kvinna beskrev hur mannen kontrollerade hennes 

umgänge med sina vänner på följande sätt: 

  
Om jag sa att jag skulle träffa någon kompis kunde han ringa till den för att kontrollera så att 

jag verkligen var där jag sa att jag var. Tillslut blev det så jobbigt med alla frågor om varför 

han ringde och kontrollerade, så jag slutade helt enkelt umgås med många av mina vänner och 

umgicks bara med honom (Citat Linnea). 
  

Wiklund, Malmgren-Olsson, Bengs och Öhman (2010) menar att mäns våld mot kvinnor i en 

parrelation leder till en begränsning av kvinnornas livsrum desto längre relationen pågår och 

kvinnorna blir allt mer isolerade från sociala relationer. Isoleringen från vänner och familj gör 

att kvinnorna blir allt mer bundna till mannen, vilket i sin tur kan resultera i att mannen kan 

bevara sin kontroll över kvinnan. En av respondenterna beskrev att hennes partner inte ville 

acceptera att hon umgicks med sina vänner och hur han försökte övertala henne till att stanna 

hemma hos honom istället: 
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I sin tur blev det ju att jag umgicks mer med honom och distanserade mig från mina vänner så 

när jag väl skulle umgås med mina vänner så blev det ju en grej för honom att ‘ja men varför 

ska du göra det ikväll, jag ska ju inte vara med mina vänner, jag vill ju vara med dig’ (Citat 

Johanna).  
  

Wiklund, Malmgren-Olsson, Bengs och Öhman (2010) menar att mannens kontroll över 

kvinnan kan yttra sig genom att han är obefogat svartsjuk och till exempel låser in kvinnan i 

sitt hem för att hindra kvinnan från att träffa en killkompis eller andra vänner. Det upplevs 

vara vanligt förekommande bland kvinnorna att mannen ville ha kvinnan för sig själv och 

samtliga kvinnor beskrev hur partnerns kontrollerande beteende resulterade i att det tillslut 

bara var kvinnan och hennes partner som umgicks. Två av kvinnorna uppgav även att mannen 

ville förbjuda henne att dricka alkohol.  

En av kvinnorna berättade om att hon slutade dricka alkohol för att hennes partner inte kunde 

hantera alkoholen: 

  
Det var mitt val att välja det [att sluta dricka alkohol] men jag valde ju det för att det var bäst 

för honom, inte för att det var bäst för mig. Men för att han inte skulle vara en dålig person 

eller för att han skulle kunna sköta sig så var det ju mycket enklare om jag också valde bort 

det (Citat Johanna).  
  

Mannens kontroll kunde även yttra sig genom att han kontrollerade kvinnans utseende. Tre av 

kvinnorna beskrev hur männen påverkade deras utseende genom att kontrollera huruvida de 

sminkade sig, klippte sig, köpte nya kläder eller tränade. Två av kvinnorna beskrev även hur 

deras partners kontrollerade deras telefoner. Kvinnornas partners hade ständig kontroll över 

kvinnornas sms, inkommande och utgående samtal samt mail. En kvinna beskrev partnerns 

kontroll över hennes telefon följande: 

  
Jag kommer ihåg att jag inte fick ha något lösenord på datorn eller telefonen. Han ville alltid 

kunna gå in och läsa allting och det spelade ingen roll om jag bad honom att inte läsa mina 

personliga sms med min mamma, för han trodde alltid att jag hade döpt om någon kille till 

mamma i telefonen. Det tog bort så mycket av mitt privatliv. Jag fick inte ens prata i telefon 

med min syster utan att han satt bredvid och lyssnade (Citat Linnea). 
  

En faktor som har varit återkommande i samtliga intervjuer är mannens upprepade misstanke 

om att kvinnan är otrogen mot honom eller tänker lämna honom. En av kvinnorna berättade 

att hon ständigt blev anklagad för att vara otrogen om hon gick till affären och mannen ansåg 

att det tog för lång tid. Samtliga respondenter har berättat om situationer där de upplevt att 

deras partner började förlora kontrollen över dem och därefter började använda sig av hot för 

att återfå kontrollen. En av kvinnorna beskrev mannens hot på följande sätt:   

  
Om vi hamnade i en situation ville han få makten över situationen om jag ifrågasatte saker och 

sådär, då började han hota mycket att han skulle göra slut och att jag skulle ut ur hans 

lägenhet, för vi var mycket hos honom (Citat Johanna). 
  

En annan kvinna berättade om hur hennes partner ständigt hotade med att ta livet av sig i 

situationer där de bråkade eller om kvinnan trotsade hans vilja, vilket fick henne att känna sig 

maktlös inför hans hot. Kvinnan berättade om ett tillfälle där mannen lämnade ett 

självmordsbrev till henne och två av hans anhöriga där han skrev att kvinnan var anledningen 

till att han planerade att ta livet av sig. Kvinnans erfarenhet och känslor av hur hennes partner 

kontrollerade henne genom hot kan förstås enligt det Boonzaier (2008) skriver, angående hur 

våldsutsatta kvinnor ofta upplever sig själva som passiva och hjälplösa inför deras partners 

kontroll. 
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Kvinnorna berättade vidare om olika situationer där de har försökt återfå kontrollen och 

vägrat lyda hans order. En av kvinnorna beskrev situationen följande: 

  
Jag försökte lämna honom flera gånger men han lät mig inte. Jag började trotsa alla gränser 

han satt upp, i hopp om att han skulle tröttna och lämna mig. Det gjorde han inte. Det 

förvärrade bara situationen och våldet blev grövre (Citat Linnea). 
  

Två av de andra kvinnorna beskrev även hur de inte orkade leva efter hans regler, men att de 

var tvungna att fortsätta för att deras liv inte skulle bli sämre. En annan kvinna berättade att 

hon ofta kunde ifrågasätta hans regler, men tvingades att ge med sig för att inte förvärra 

situationen. Två av kvinnorna berättade även hur de vid olika tillfällen har slagit tillbaka mot 

deras partner. Kvinnornas försök till att trotsa mannens gränser och regler kan förstås som en 

sorts motmakt. Motmakt är enligt Börjesson och Rehn (2009) allt från små gester till direkt 

revolt mot den som besitter makten. Genom att kvinnan vägrade följa hans regler eller genom 

att hon använde våld tillbaka kan det förstås som en sorts motmakt och revolt. När kvinnan 

ifrågasatte mannens maktutövande eller använde våld tillbaka förminskades den maktobalans 

som fanns mellan mannen och kvinnan. Mannen kan tänkas ha upplevt att han var tvungen att 

återfå maktövertaget över kvinnan och därför tog han till olika handlingar för att det skulle 

ske. En handling för att återfå maktövertaget kan exempelvis vara att mannen använde ännu 

grövre våld mot kvinnan, en handling som samtliga kvinnor nämnt som en konsekvens av 

deras motmakt.    

 

5.6 Maktutövning i hemmet 

Det psykiska, fysiska och sexuella våld som beskrivits tidigare i resultatet har i flertalet fall 

inträffat uteslutande i hemmet. Enligt kvinnorna var det i hemmet som den övervägande delen 

av maktutövningen och våldet skedde. Samtliga fyra respondenter har beskrivit att 

maktutövningen, kontrollen och våldssituationerna var som allra värst i hemmet. Hemmet 

borde ha varit den plats kvinnorna känt sig som allra mest trygg men så var det aldrig under 

relationen med den partner som utsatte dem för våld. Samtliga respondenter har berättat om 

händelser där mannen har utövat sin makt i hemmet. Nedan följer några exempel på mannens 

maktutövning i hemmet: 

  
Det kunde vara små saker i början som att, jag kunde inte laga mat tydligen. Utan det kunde 

vara att jag stod där och lagade någonting som jag lagat till mina vänner och föräldrar. Men 

det var aldrig bra. Det var alltid överkokt, underkokt. För lite socker, för mycket socker. För 

lite salt, för mycket salt. Paprika, inte paprika. Och han har ju slängt mat framför mig. När jag 

har stått och lagat kyckling med någonting och verkligen ansträngt mig. Och då har han sagt 

att det är oätligt och slängt det (Citat Cecilia).  
  

Nedan följer ett citat som beskriver hur en kvinnas partner använde maktutövning och 

kontroll över kvinnan i hemmet, trots att mannen inte var i hemmet med henne: 

  
Ja, det gick faktiskt så långt att han ville att jag skulle ringa honom innan jag fick gå på 

toaletten. Jag trodde att han hade kameror i lägenheten eller att han på något sätt kunde 

kontrollera vad jag gjorde så jag vågade alltså inte ens gå på toa utan att fråga. Han kunde 

också tvinga mig att vara vaken hela nätter även fast jag var jättetrött och ringde med jämna 

mellanrum för att kontrollera om jag var vaken (Citat Emma). 
  

Nedan följer ett citat från en kvinna som berättade om en händelse där hon bestämt sig för att 

gå ut och träffa sina vänner, även fast mannen inte ville det: 
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Så försökte han hitta min nyckel för att ta den ifrån mig för han märkte ju att ja men hon 

kommer ju gå. Jag måste ta nyckeln för att om jag har nyckeln så kan ju inte hon lämna 

lägenheten. Men han hittade inte nyckeln så när jag ska gå hittar jag nyckeln för jag vet ju var 

den är och under den situationen trycker han upp mig mot en vägg och försöker ta nyckeln 

ifrån mig ur handen (Citat Johanna). 
 

Som tidigare skrivet kan mannens makt och kontroll ta sig uttryck genom att han låser in 

kvinnan i hemmet och använder hot för att tvinga henne att vara kvar i hemmet (Wiklund, 

Malmgren-Olsson, Bengs & Öhman, 2010). Enligt kvinnorna var deras partners makt mer 

påtaglig inom hemmets väggar eftersom det inte fanns några vittnen där som såg vad som 

pågick. Hemmet var aldrig den trygga punkt som den borde varit för kvinnorna. 

 

5.7 Maktutövning på offentliga platser  

En gemensam nämnare i samtliga respondenternas upplevelser är att mannens maktutövning 

skiljt sig åt beroende på om de varit på offentliga platser eller i hemmet. Samtliga 

respondenter har beskrivit hur deras partner visade upp en helt annan fasad utåt och att 

omgivningen vanligtvis hade en annan uppfattning om mannen än vad kvinnan själv hade. 

Mannen har ofta beskrivits av vänner, kollegor, familj och släkt som snäll och hjälpsam. 

Männen använde aldrig något våld mot kvinnorna utanför hemmet, eller i situationer när 

någon de kände kunde se. Mannen ville inte förstöra den positiva bild av honom som han 

försökte upprätthålla utåt. Nedan följer ett citat där en av respondenterna beskrivit sin tidigare 

partner:  

  
Utåt sett är han världens snällaste människa och jag förstår att folk inte tror att han kan göra 

någon illa … För att han var så duktig på att inte visa det utåt. Bara hemma så var det liksom 

som en helt annan mask som kom på, och jag märkte aldrig av sånt när vi var hemma hos hans 

syskon eller mamma, eller liksom inget där heller att man skulle ha sett att han blev 

annorlunda. Bara i vårt eget hem (Citat Johanna).  
  

En annan kvinna berättade att hennes tidigare partner aldrig använde fysiskt våld mot henne 

på offentliga platser. Trots att kvinnans partner inte utsatte henne för fysiskt våld på offentliga 

platser fanns det tillfällen när mannen inte klarade av att upprätthålla fasaden och han 

förvandlades från helt lugn till galen på några sekunder. Kvinnan berättade att många i 

omgivningen reagerade på hans växlande temperament, men trots detta kunde de aldrig förstå 

hur han var innanför hemmets väggar, när hans riktiga jag visade sig. En annan kvinna 

beskrev hur maktutövningen kunde se ut på offentliga platser, till exempel i affären: 

  
När vi veckohandlade brukade vi ha en speciell rutt som vi gick genom affären. Och jag var 

tvungen att gå bredvid och hålla i vagnen. Gjorde jag inte det kunde han antingen skälla ut 

mig inför alla andra där eller bara gå. Och jag tyckte det var jättejobbigt. För det var liksom 

extremt nedvärderande (Citat Cecilia).  
  

Citaten från kvinnorna kan kopplas till den tidigare forskningen som visar att män som 

utsätter kvinnor för partnervåld ofta visar upp två olika slags identiteter. Mannen har en viss 

identitet med sin partner inom hemmets väggar, men visar en annan identitet i samhället och i 

andra sociala miljöer (Boonzaier, 2008). 

 

5.8 Normaliseringsprocessen 

Nordborg (2014) menar att normaliseringsprocessen handlar om att relationen styrs av 

mannens kontroll över kvinnan, en växling mellan våld och värme i relationen, samt att 



25 

 

kvinnan ser sig själv som orsak till våldet. Ett exempel på hur mannen använde sin kontroll 

över kvinnan för att normalisera våldet är följande: 

 
I samtalet [med psykologen] kom det fram att han hade slagit mig och psykiskt misshandlat 

mig, vilket jag på något sätt inte hade reflekterat över. Eller jag måste väl ha gjort det men han 

hade också sagt till mig ´alla slår sina flickvänner, man pratar bara inte om det fattar du väl´. 

Och jag trodde på det. Jag tänkte att det är såhär det är. Han var min första pojkvän så jag 

visste inte riktigt hur det skulle vara på något sätt (Citat Emma).  
 

Normalisering av våld innebär att båda parterna i relationen förskjuter gränserna för vad som 

kan accepteras, vilket innebär att uppfattningen av hur allvarligt våldet är förminskas 

samtidigt som värdet av positiva handlingar förstärks (Nordborg, 2014). 

Normaliseringsprocessen kan förklara varför kvinnan inte vill eller har svårt att bryta upp ur 

relationen trots att hon utsätts för våld av mannen. Utifrån en kvinnas egen berättelse kan 

följande citat kopplas till normaliseringsprocessen: 

 
Det blir så normaliserat att man, att det börjar i så små proportioner och att det går så långt att 

någon slår en, det psykiska har ju brutit ner en väldigt länge och då är man redan så långt 

gången i det här så då är det svårt att bara helt plötsligt gå ur relationen. För man har kanske 

länge fått höra att man själv är problemet, att det är jag som är jobbig, att det är jag som gör 

fel, jätteduktig på att vända alla såna situationer. För han var ju en man som var väldigt fin 

utåt, väldigt snäll mot alla och kunde inte göra en fluga förnäm ... Jag drog lögner för hans 

skull, för att han skulle känna att det blev bra för honom och inte se dum ut och det är väl där 

som jag för första gången kan börja se små varningstecken på att man flyttar sina egna gränser 

och gör saker som jag egentligen inte står för (Citat Johanna).  
 

Våldet blir så småningom en naturlig del av kvinnornas vardag och något som ses som 

normalt för kvinnorna eftersom de omedvetet konstruerar ett sätt att hantera våldet (Wiklund, 

Malmgren-Olsson, Bengs & Öhman, 2010). Det kvinnan berättade angående att hon gör saker 

som hon egentligen inte står för kan kopplas till det Nathanson (1992) förklarar angående 

skuldkänslor. Skuldkänslor skapas när individen upplever att hen har gjort någonting fel. 

Kvinnornas upplevda känslor av skuld i samband med att de utsätts för våld av sin partner kan 

även kopplas till en del av normaliseringsprocessen. En annan kvinna berättade om hur hon 

slutligen såg våldet som en naturlig del av sin vardag: 

 
I början handlade det om att han tyckte att jag inte skulle sminka mig, för jag var ju finare 

naturligt. I slutet handlade det om att jag inte behövde smink, för jag såg ju ut som en flodhäst 

oavsett. Och allt det blev normalitet. I början kunde han höja rösten mot mig och jag kände att 

gränsen var passerad, i slutet var gränsen knappt nådd när han dunkade mitt huvud i väggen. 

Alla gränser för vad som var okej förflyttades under relationens gång … Då såg jag det knappt 

som våld, det var liksom vardag för mig. Ju mer våldet blev brutalare började jag uppskatta de 

små knuffarna och kränkningar, det var i alla fall bättre än mordhoten och stryptagen (Citat 

Linnea). 
 

Wiklund, Malmgren-Olsson, Bengs och Öhman (2010) förklarar att kvinnor som utsätts för 

mäns våld i parrelation slits mellan motstridiga känslor som rädsla, ångest, hopp, besvikelse, 

nöd samt sorg över en eventuell förlust av en man hon en gång har älskat och tror att hon 

fortfarande älskar. En kvinna beskrev den känslostorm som hon upplevde i samband med sin 

partners våld: 

 
Jag kommer ihåg att jag tänkte, vem fan är du som tror att du kan höja din hand mot mig? Jag 

var rent förbannad. Och tänkte att han var en idiot som aldrig mer skulle sätta sin fot i mitt 
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hem. Men sen kommer ångesten efter. Han grät, lovade att ändra sig och berättade om sin 

barndom som anledning till att han var som han var. Jag förlät honom. Idiotiskt nog. För jag 

hoppades hela tiden att han skulle ändra sig. Att det här var den sista gången. Om jag bara 

hade vetat, att det knappt ens hade börjat. Vid senare tillfällen kände jag inte ilska, jag kände 

bara tomhet. Jag hade tappat mig själv och jag visste inte om jag någonsin skulle hitta tillbaka 

igen…. Det är en känsla som inte går att beskriva för någon som inte varit där. Att älska en 

människa så mycket så hela ens värld kretsar runt honom, men samtidigt hata honom så 

mycket så man önskar att han skulle dö (Citat Linnea). 
 

Kvinnans beskrivning av hur hon förlät sin partner på grund av att han förklarade hur hans 

barndom var anledningen till att våldet uppstod går att tolka som en av de strategier  

Boonzaier (2008) menar att kvinnorna skapar för att stå ut med våldet. En strategi kan vara att 

kvinnorna söker efter möjliga svar eller förklaringar till deras partners våld eller att kvinnorna 

förändrar sättet de ser på sig själva för att klara av att stå ut med våldet från deras partner. En 

annan kvinnas berättelse går att koppla till vad som kan vara en möjlig strategi till hur hon 

klarade av att hantera sin partners våld och hur hon sökte svar på hans våld: 

 
Men sen när det började bli det här ´du är otrogen för att du sminkar dig eller för att du har på 

parfym´, då var det mer hans osäkerhet. Jag gick på en arbetsplats där det bara var män till 

exempel. Jag var ensam tjej i början. Och jag tänkte att det kanske var därför han var osäker. 

Han har berättat att han har varit i relationer tidigare där det har funnits otrohet från tjejens 

sida. Så jag har tänkt att jag måste bygga upp ett förtroende och visa att jag inte är som dom. 

Men så var det ju inte (Citat Cecilia).  
 

Kvinnans erfarenheter av hur hon ständigt under relationen sökte svar på sin partners beteende 

visade sig vid flera tillfällen och hon berättar om en annan händelse: 

 
Jag kommer ihåg att han skrattade åt mig på min farfars begravning för att jag satt och grät 

och var jätteledsen. Han gjorde narr av mig och jag tyckte det var jättekonstigt. Men jag tänkte 

att han kanske bara inte vet hur man uttrycker sig och han känner inte min farfar på det sättet 

(Citat Cecilia). 
 

Under tiden som våldet normaliseras allt mer är det vanligt att kvinnan gör ett eller flera 

försök till att lämna sin partner (Boonzaier, 2008). När mannen sedan ber om ursäkt och 

känner ånger för våldet väljer kvinnan ofta att gå tillbaka till sin partner för att hon känner 

sympati för honom. En kvinna uppgav följande: 

 
Jag försökte göra slut två gånger, och varje gång har han blivit den här perfekta killen igen. Så 

det är inte så att jag inte försökt att lämna, det är bara så att jag tror att jag har visat för stor 

förståelse för att han inte har haft samma uppväxt som jag (Citat Cecilia).  
 

Nordborg (2014) förklarar att under normaliseringsprocessen ser kvinnan på sig själv som 

orsaken till mannens våld, samt att hennes självkänsla minskar ytterligare. En kvinna har 

beskrivit hur hon dels kände sympati för sin partner men även kände sig delaktig i att våldet 

startade: 

 
Nu har det här hänt, jag måste lämna, det säger samhället, det gör man, men att sitta då med en 

person som man älskar som sitter på andra sidan dörren och förstår att han har gjort fel, och 

vill söka ännu mer hjälp och vill ta ansvar för det han gör. Då blir det väldigt svårt att lämna, 

plus att man då får höra återigen att ´hade du inte sagt att du skulle gå upp på stan och umgås 

med dina vänner hade det här aldrig hänt, jag hade inte blivit såhär arg på dig då, så du har 

också ett ansvar i hur du bemöter mig´, och som sagt, det tror man ju på i det här tillfället, att 

ja men jag har ju ansvar så jag tar på mig det här också (Citat Johanna). 
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Skuld är en oro som skapas ur en rädsla för att göra saker som kan överträda normer och 

värderingar hos andra individer (Lindberg, 1999). Skam påverkar en individs identitet mer 

direkt än skuld och skam måste förstås i relation till jagets integritet, där känslor av skam 

skapas ur känslan av individuell otillräcklighet (a.a.). Skam och skuld kan kopplas till det 

kvinnan ovan förklarar angående hur svårt det är att lämna sin partner på grund av att han 

säger till henne att det är hon som bär ansvaret för hans våld. Mannen gör kvinnan osäker på 

sin egen identitet och hon känner sig otillräcklig, vilket gör att hon tar på sig skulden för 

mannens våld. Flertalet våldsutsatta kvinnor accepterar männens våld mer och mer desto 

längre tid de lever i relationen med våld på grund av att deras rädsla för att lämna sin partner 

växer sig starkare (Wiklund, Malmgren-Olsson, Bengs & Öhman, 2010). Olsson (2011) 

förklarar att mäns våld mot kvinnor i en parrelation leder till att kvinnan blir fråntagen sin 

egen självkänsla, självförtroende och värde som människa, vilket kan förklara det 

respondenten berättat om att hennes partner lägger över skulden för uppkomsten av hans våld 

på henne och att hon inte vågar lämna relationen. En kvinna beskrev sin rädsla inför att dö om 

hon skulle lämna sin partner: 

 
Men hur jag klarade av att leva med det? Det vet jag ärligt talat inte. Jag hade helt enkelt inget 

annat val. För det fanns inget annat alternativ. Det var antingen att leva med honom och vara 

död på insidan, eller att lämna honom och inte leva alls. Jag visste att han aldrig skulle låta 

mig överleva utan honom. Så det var bara att gilla läget och kämpa på. I hopp om att jag en 

dag skulle bli fri, på ett sätt eller annat (Citat Linnea). 
 

En ytterligare anledning till att kvinnan inte lämnar sin våldsamma partner kan vara att hon 

har en förhoppning om att han ska ändra sitt våldsbenägna beteende (Boonzaier, 2008). En 

kvinna har beskrivit hur hon ständigt hoppades att hennes partner skulle förbättra sitt 

beteende: 

 
Såhär i efterhand kan jag ibland tänka att ´ja, men ta livet av dig då, det är fan inte mitt 

problem´. Men där och då.. Någonstans älskade jag ju fortfarande den här mannen. Även om 

han var långt ifrån den mannen jag blev kär i så hoppades jag ju att dom där sidorna skulle 

komma tillbaka igen …  Den envisa sidan i mig kämpade för fullt för att inte ge upp honom. 

För någonstans hoppades jag ju hela tiden att den där killen jag lärde känna i början skulle 

komma tillbaka. Han som alltid stod upp för mig och gjorde allt för mig (Citat Linnea). 

 

5.9 Skam 

Skam handlar om den bild vi individer har av oss själva och hur vi upplever att vi uppfattas av 

andra (Nathanson, 1992). Skam är ett tillstånd där individen ser på sig själv utifrån negativa 

egenskaper som till exempel värdelös, underlägsen eller oälskad. Olsson (2011) beskriver hur 

våldsutsatthet: ”innebär att bli berövad sig själv – fråntagen självkänsla, självförtroende, 

värde som människa” (s. 23), vilket kan förstås som en beskrivning för att känna skam. 

Samtliga fyra respondenter har beskrivit olika upplevelser av skam. Kvinnorna berättade hur 

våldet fick dem att känna känslor som otillräcklig, värdelös, dum och att deras människovärde 

förminskades. Föregående känslor kan förstås som direkta beskrivningar av skam. En kvinna 

uppgav att hennes skamkänslor handlade om den bild hon hade av sig själv, men även den 

bild hon trodde att andra hade av henne: 

  
Efter att jag hade varit med om våldet kände jag mig så svag. Jag kände inte igen mig själv 

längre. Vart hade den där starka tjejen tagit vägen? Sen började jag känna oro. En oro för att 

människorna i min närhet skulle få reda på vad jag varit med om. Vad skulle dom tänka? Det 

var en väldigt vanlig tanke och känsla, vad skulle andra tänka? (Citat Linnea). 
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Många av kvinnorna har beskrivit hur skammen inför andra var en stor anledning till att de 

aldrig berättade om våldet. Kvinnorna ville inte att andra skulle få vetskap kring hur deras 

relation egentligen var eftersom de då skulle känna skam. En av kvinnorna berättade om hur 

hon valde att inte berätta om våldet för att skydda hennes partner från att känna skam: “Det 

var ingen som visste om hur han håller på, för jag ville ju inte på något sätt förstöra deras 

fina bild av honom” (Citat Johanna). Nathanson (1992) menar att skam är en destruktiv känsla 

som handlar om den bild vi individer har av oss själva och hur vi upplever att vi uppfattas av 

andra. Kvinnan kan ha velat skydda sin partner från att känna skam på grund av att hon själv 

upplevt skamkänslor i deras relation och vet hur det känns. En möjlig tolkning är även att 

situationen där kvinnan skyddar sin partner från att känna skam kan ha en koppling till 

kvinnans eventuella skuldkänslor. Flertalet av kvinnorna har känt skuld för mannens våld och 

det kan även vara en anledning till att hon skyddat mannen. Kvinnan kan ha tänkt att det är 

hennes fel att våldet uppstått och därmed vore det även hennes fel om mannen tvingats 

uppleva skamkänslor när våldet avslöjats. När kvinnorna väl berättade för andra om våldet 

uppkom en ny sorts skam, där de dels skämdes över vad de upplevt men också skam över att 

de inte hade berättat tidigare. En kvinna beskrev sin skamkänsla följande: 

  
Min mamma blev väldigt besviken för att hon hade hoppats att jag skulle berättat något sånt 

här. Men jag har ju skämts för både honom, att han inte kan hantera saker, men också för mig 

som blivit utsatt … Jag kommer ihåg att jag typ kände mig, jag skämdes över att jag inte hade 

berättat för min mamma, för jag borde ha berättat för min mamma. Samtidigt som jag skämdes 

över vad jag varit med om. Så det var liksom. Jag var bara fast i skammen (Citat Cecilia). 
  

En kvinna berättade om en rättegång mot hennes partner, där han stod anklagad för 

misshandel gentemot henne. Kvinnan valde att inte samarbeta i rätten utan förnekade allt, 

delvis för att skydda honom, men även för att skydda sig själv från den skam det skulle 

resultera i om andra fick insyn i deras relation. I slutet av rättegången vittnade en polis som 

hade träffat kvinnan den kvällen hon blev misshandlad. Kvinnan har beskrivit polisens 

vittnesmål följande: 

  
Då blev det som ett slag i ansiktet för nu visste han ju att jag inte hade lämnat, han visste att 

jag tagit tillbaka anmälan, han visste ju alla de här grejerna. Det var på något sätt som att 

verkligheten klev in genom dörren med allt facit, som ingen annan hade om min relation. Så 

när han hade vittnat så kände jag någonstans, det var som ett uppvaknande nästan att, men 

gud, jag, ja nu är jag ju en av de här som man kan läsa om på nyheterna, som blir misshandlad 

och man tänker varför lämnade du inte, det skulle aldrig hända mig. Nu är ju jag en exakt sån 

tjej som de här som man ser på tv (Citat Johanna). 
  

Många av kvinnorna har beskrivit en skam som uppstår när de inser att de har blivit 

våldsutsatta, att: ”Jag är en av de som man kan läsa om på nyheterna”. Många av kvinnorna 

har beskrivit att de aldrig trodde att det skulle hända dem. En kvinna uppgav att hon skämdes 

för att hon inte såg sig själv som den typiska våldsutsatta kvinnan. Kvinnan berättade att 

många i hennes närhet har haft svårt att tro att hon blivit utsatt för våldet, för att hon inte 

överensstämmer med uppfattningen om en kvinna som utsätts för våld: 

  
Jag skämdes för att jag inte är som den personen de tror att jag borde vara. Att jag inte är den 

personen som bara går in i mig själv och nästan dör och ligger i ett hörn. Jag kan tycka att det 

är jättejobbigt att jag är på det sättet som person, det kan göra att personer inte tror mig (Citat 

Cecilia). 
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Känslan av skam kan få individer att känna sig hjälplösa, värdelösa, dumma och förminskar 

deras människovärde. Känslan av skam leder således till negativa känslor för individen. Två 

av kvinnorna har dock beskrivit hur känslan av skam var det som fick dem att lämna 

relationen. Kvinnan som var på rättegången mot hennes partner där polisen vittnade berättade 

att polisens vittnesmål och vetskapen om att någon hade ett facit om hennes relation var 

anledningen till att hon lämnade mannen. En annan kvinna uppgav att hon valde att berätta 

om våldet för hennes omgivning för att det skulle hindra henne att gå tillbaka till mannen 

igen: ”Om dom vet, då kan jag inte dölja det längre. Om jag går tillbaka då kommer alla veta 

vilken relation jag lever i. Den skammen skulle jag aldrig utsätta mig för” (Citat Linnea). 

Skam kan således tolkas som något positivt i en viss bemärkelse. Känslan av skam är en 

destruktiv känsla, men rädslan för att känna skam kan också vara anledningen till att en 

våldsutsatt kvinna väljer att lämna sin partner och att inte gå tillbaka till mannen igen. 

En kvinna berättade att hon kände skam efter att hon valt att lämna mannen och för att hon 

kände en sorg över att relationen var över: 

  
Många kan nog säga att varför ska du sörja en relation som gjort dig så illa. För det är ju klart 

att det är en skam i det … Det är ju väldigt speciellt att sörja, alltså vilken relation man än 

lämnar, men att lämna en med våld i, det är ju ännu svårare eftersom att man inte borde sörja 

det enligt normer och samhället. Man ska bara ur en sån relation och aldrig titta bakåt (Citat 

Johanna). 
  

Kvinnans upplevelse av sorg när relationen var över kan förstås utifrån begreppet ambivalens. 

Olsson (2011) beskriver hur ambivalens är ett nyckelbegrepp för att förstå våld i nära relation 

eftersom kvinnan som lever i en våldsrelation har två jag inom sig. Det ena jaget har 

internaliserat förövarens världsbild, där kvinnan bär på den skam och skuld som tillhör 

mannen. Det andra jaget kräver en upprättelse eftersom kvinnan egentligen vet att våldet är 

fel. När en kvinna lever i en parrelation med våld är det vanligt att hon känner både kärlek och 

hat gentemot sin partner. En kvinna beskriver hur hennes känslor för sin partner var tudelade: 

  
Å ena sidan kände jag en otrolig kärlek för honom. Han var trots allt hela min värld och en av 

få jag skulle göra allt för. Jag visste ju om hans fina sidor och hoppades hela tiden att den 

personen skulle komma tillbaka. Å andra sidan kände jag ett otroligt hat för honom. Vissa 

dagar önskade jag att han skulle dö, bara för att jag inte klarade av att se honom längre (Citat 

Linnea). 
  

Den tudelade känslan av hat och samtidigt kärlek kan förstås genom begreppet ambivalens. 

Den sidan av kvinnan som fortfarande älskade sin partner var den sidan som hade 

internaliserat hans världsbild, som hade normaliserat våldet. Det är även den sidan av kvinnan 

som skulle sörja när relationen är över. Den andra sidan av kvinnan som hatade sin partner var 

den sidan som förstod att våldet var fel och som krävde upprättelse för våldet (Olsson, 2011). 

  

5.10 Skuld 

Skuldkänslor skapas när individen upplever att hen har gjort någonting fel, antingen genom en 

faktisk handling eller en handling som individen önskar den hade gjort istället (Nathanson, 

1992). Samtliga fyra respondenter har någon gång känt skuld över mannens våld. En 

gemensam nämnare för alla respondenter är att de bett om ursäkt för våldet även om de 

upplevt att de inte hade gjort något fel. En kvinna förklarade hur hon ofta tog på sig ansvaret 

för händelserna: 
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Då ser man helt plötsligt att då tar man på sig ansvaret för det som har hänt och så blir det att 

man ber om ursäkt och man tar tillbaka sina åsikter och låter han få som han vill och då tappar 

man ju ännu mer av det man själv står för (Citat Johanna). 
  

Nathanson (1992) beskriver att det är vanligt att en individ ändrar sitt beteende för att undvika 

att skuldkänslor uppkommer igen, vilket överensstämmer med det som framkommit i 

intervjuerna med kvinnorna. Flera av kvinnorna beskrev att de gjorde allt för att hålla sin 

partner nöjd. En kvinna berättade om hur hon började leva mer och mer efter hans regler för 

att inte provocera honom och för att han inte skulle få en anledning till att våldföra sig på 

henne. Alla fyra respondenter har beskrivit hur mannen flertalet gånger försökte lägga över 

skulden för våldet på henne. Två av kvinnorna uppgav att mannen berättat att han endast 

slagit henne för att hon provocerar honom, samt att om hon bara slutade agera provocerande 

skulle våldet aldrig mer ske. Mannens försök till att lägga över skulden för våldet på kvinnan 

kan förklaras med det Lindberg (1999) skriver angående att skam och skamkänsla ofta 

uppkommer från ett angrepp som kommer från den andra, där det egna jaget hos individen 

blir målet för den andres fientlighet. Mannen är den som gör ett angrepp mot kvinnan genom 

att lägga över skulden på henne för att få henne att känna skam och få dåligt samvete. 

Kvinnan blir på så vis målet för mannens fientlighet. I olika maktrelationer är det vanligt 

förekommande att en individ upplever antingen underlägsenhet eller överlägsenhet som 

grundar sig i individens känsla av skam eller stolthet. Mannen får ett maktövertag när han 

lägger över skulden för våldet på kvinnan och hon upplever en skam samt underlägsenhet. 

Efter att kvinnan har fått höra att det är hennes provocerande agerande som har resulterat i 

våldet börjar hon även tro på det själv. En respondent uttryckte att hon tänkte att hon fick 

skylla sig själv eftersom hon hela tiden visste vad som skulle hända om hon trotsade hans 

regler men ändå valde att göra det. Boonzaier (2008) beskriver att flertalet av kvinnorna i en 

våldsrelation ser sig själva som ett offer och att de tar på sig skulden för deras partners våld. 

En kvinna beskrev i intervjun hur mannens våld fick henne att känna skam och skuld: 

  
Självklart kom känslor av smärta och oro. När han puttade ner mig för en trapp och jag låg 

kvar där nere och funderade på om och hur många revben som hade gått av. Men känslan av 

smärta var ingenting mot den tomhet jag kände. Jag älskade en man så mycket, som behandlar 

mig såhär. Förtjänade jag det här? Kanske. Jag var ju faktiskt väldigt trotsig och provocerade 

honom. Jag förtjänade nog det här, ja, så måste det varit (Citat Linnea). 
  

När kvinnan uttryckte att hon förtjänade våldet för att hon hade provocerat honom visar det 

tydliga tecknen på att kvinnan tog över skulden för våldet. En annan kvinna har beskrivit hur 

mannens skuldbeläggande fick henne att ifrågasätta sig själv: 

  
Och jag visste inte vart skulden var, det var kanske det som var problemet. Å ena sidan var det 

han som skrek på mig, det var han som gjorde mycket saker. Å andra sidan var jag själv i 

konflikt för att jag började ta åt mig av hjärntvätten. Jag började ifrågasätta mig själv mer om 

mer, det kanske är jag som är svartsjuk fast jag aldrig varit det förut. Jag kanske är det nu, vem 

vet? (Citat Cecilia). 
  

En av kvinnorna berättade att hon upplevt skuld för att hon inledde relationen och stannade 

kvar i relationen: 

  
Jag har känt en otrolig skuld över att jag stannade kvar i relationen. Det är den första frågan 

man får. ‘Varför stannade du kvar om det var ett sånt helvete’. Jag önskar jag hade svaret på 

det. För såhär i efterhand händer det att jag ifrågasätter mig själv också, varför stannade jag 

kvar? Kanske var det för att jag inte kunde lägga hela skulden hos honom. Jag visste att det 
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var mitt fel också. Jag som hade provocerat, jag som hade tillåtit det att gå så långt. Det var 

jag som gav mig in i förhållandet när jag visste hur skadad han var (Citat Linnea). 
  

Som tidigare nämnts är det vanligt att kvinnorna själva känner en skuld för det våld som skett. 

Det är även förekommande att andra i omgivningen skuldbelägger kvinnan. En kvinna 

berättade att hennes mamma skuldbelagt henne för att hon inte berättat om våldet tidigare. En 

annan kvinna uppgav att hennes omgivningen gett henne skuldkänslor för att hon kände sorg 

för våldsrelationen när den väl var över. Slutligen har en kvinna berättat om hur andra har lagt 

över skulden för våldet på henne: 

  
Hans vänner har varit mer sådär att, vi vet inte riktigt om vi tror på det här. Och vad gjorde du 

då, vad är ditt ansvar i det här, vad är din roll, vad har du gjort för att han ska bli såhär arg och 

den här sidan har vi aldrig sett av honom så hmm, vi vet inte riktigt om vi tror på det här … 

Men okej, tala om för mig, vad jag kan göra som gör det okej att han slår mig. Tala om för 

mig vart den gränsen går. För den finns inte. Det spelar ingen roll om jag så talar om för 

honom att jag är sur för att han inte tvättat, då ska han inte kunna trycka upp mig mot en vägg 

(Citat Johanna). 
  

Kvinnan beskrev hur föregående situation fick henne att känna sig förnedrad och kränkt. 

Samtidigt fick det kvinnan att känna en otrolig ilska eftersom hon tillslut förstod att skulden 

inte var hennes att bära. 

 

5.11 Uppbrottet från våldsrelationen 

Samtliga fyra respondenter har berättat att uppbrottet var den svåraste delen på grund av den 

stora rädslan över att mannens våld, makt och kontroll över kvinnan skulle bli om möjligt 

ännu värre om de lämnade honom. Börjesson och Rehn (2009) menar att genom makt kan en 

individ ges möjlighet att ha makt över någon och göra någonting negativt mot en annan 

människa. En kvinna berättade om att hennes partner även hade makt och kontroll över själva 

uppbrottet: 

 
Och då sa han att han älskade mig på morgonen och en timme senare ville han separera. Så det 

kom från ingenstans, jag förstod inte varför. Det kändes verkligen, hur kunde han överge mig? 

Jag har ju funnits där för honom, men han har aldrig varit här för mig. Och nu när jag behöver 

honom överger han mig…. Jag kände mig tom, men jag var trygg för första gången på 

jättelänge (Citat Cecilia).  
 

En kort tid efter att kvinnan från föregående citat och hennes partner hade separerat träffades 

de hos mannen för att prata om pengar som han var skyldig henne. Mannen blev då arg, vred 

om kvinnans arm och tryckte ner henne i golvet. Kvinnan berättade hur det för första gången 

gjorde henne arg istället för rädd eftersom hon inte hade gjort något fel och det blev det 

slutliga uppbrottet. Kvinnan förklarade uppbrottet och upplevelsen av att äntligen våga berätta 

för vänner, familj och sin chef som en oerhörd lättnad. Kvinnans nya tankar och känslor fick 

henne att lämna mannens våld och kontroll: 

 
Det var första gången han gjorde något och jag visste att jag kunde lämna lägenheten och jag 

visste att jag inte skulle bli skadad igen. Och nu visste jag att jag kan berätta för någon för nu 

kan han inte skada mig mer. Jag kan ta mig ur situationen och prata och vara ärlig. Jag 

kommer ihåg när jag ringde min kompis och ´okej, nu har jag ett kort fönster av 

självförtroende, jag måste berätta det för nån för annars är det inte verkligt´. Jag ringde henne 

och sen ´okej jag måste ringa min chef för jag kommer inte vilja jobba imorgon för jag ska till 

polisen´, och då berättade jag för honom och sen berättade jag för två till och då var det ´måste 
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finnas i fönstret, det här är verkligt, det här är inte okej´. Om jag inte berättar för nån då 

försvinner det in i mig själv igen (Citat Cecilia). 
 

Fönstret av självförtroende som kvinnan ovan beskriver kan tolkas som den motmakt 

Börjesson och Rehn (2009) beskriver, där motmakt kan bestå av små gester men även direkt 

revolt mot den som besitter makten. En av kvinnorna förklarar sin erfarenhet av vändpunkten 

och uppbrottet från partnern med följande ord: 

 
En dag misshandlade han mig grovt och där kom vändpunkten. Eller egentligen två veckor 

senare när jag blev hotad och han försökte ta sig in i lägenheten, vi bodde inte tillsammans, 

och jag hade flerbensfraktur på höger sida av bröstkorgen och jag kunde knappt röra mig. Jag 

kände att jag aldrig skulle ha möjlighet att skydda mig själv om han kom in i lägenheten så jag 

ringde polisen (Citat Emma). 
 

En annan kvinna berättade om uppbrottet på följande sätt: 

 
Själva lämnandet gick väldigt smärtfritt så, men jag hade ändå gjort upp med en vän att hon 

skulle komma hem till mig och möta mig en viss tid och var det så att om jag inte hade lämnat 

honom när hon kom så skulle hon stanna tills jag hade lämnat. Så själva verket till varför hon 

skulle komma, det var ju för att om det skulle hända någonting, om han skulle försöka, ja men, 

mer eller mindre ha ihjäl mig, så skulle jag veta att det skulle komma någon som skulle rädda 

mig (Citat Johanna).  
 

Kvinnans rädsla för att hennes dåvarande partner skulle ha ihjäl henne kan kopplas till den 

tidigare forskningen angående att dödligt våld i nära relation vanligtvis sker i samband med 

en separation (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å). Kvinnans upplevda rädsla angående om 

mannen skulle försöka ha ihjäl henne om hon lämnar honom hör samman med forskningen 

om att dödligt våld oftast sker i samband med en separation.  

  

5.12 Tiden efter uppbrottet och konsekvenser av våldet 

Tidigare forskning visar att partnervåld har allvarliga och förödande konsekvenser för den 

våldsutsatta. Tre av fyra respondenter har beskrivit en ständig rädsla efter uppbrottet. En av 

kvinnorna fick flytta till ett skyddat boende för att kunna vara trygg och skyddad från mannen 

efter uppbrottet. Kvinnan som bodde på det skyddade boendet var tvungen att installera en 

gallergrind innanför dörren när hon flyttade därifrån för att kunna känna sig trygg i sin egen 

bostad. Forskning visar att partnervåld har ett starkt samband med negativa 

hälsokonsekvenser (La Flair, Bradshaw, Storr, Green, Alvanzo & Crum, 2012). 

Respondenterna har också berättat om negativa hälsokonsekvenser. Forskning visar att det 

föreligger ett särskilt samband mellan partnervåld och depression, där kvinnor som har utsatts 

för partnervåld löper tre gånger högre risk att utveckla en allvarlig depression (Rivera, 

Phillips, Warshaw, Lyon, Bland & Kaewken, 2015). Tre av respondenterna har blivit 

deprimerade efter våldsrelationen. En kvinna berättade att hon fortfarande lider av depression 

trots att det har gått åtta år sedan uppbrottet från den man som utsatte henne för våld. 

Forskning visar även att partnervåld har ett starkt samband med posttraumatiskt stressyndrom, 

PTSD (Simmons, Wijma & Swahnberg, 2014). En kvinna uppgav att hon utvecklat PTSD 

efter våldsrelationen. Kvinnans PTSD har resulterat i att hon har svårt att hantera stress, 

plötsliga ljud eller män som rör sig på ett visst sätt. Forskning visar även att en vanlig 

konsekvens av partnervåld är interpersonella problem som kan förstås genom svårigheter att 

lita på andra människor och skapa nya kontakter (Gurtman, 1996). Samtliga fyra respondenter 

har beskrivit hur de efter våldsrelationen haft svårigheter att släppa in nya människor i sina liv 

och att känna tillit till andra. En kvinna beskrev hur hon har haft problem med att träffa en ny 
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partner efter sin tidigare partner. Kvinnan lever med en ständig rädsla över att en eventuell ny 

partner ska visa liknande våldsamma tendenser som hennes tidigare partner. En annan kvinna 

berättade att det tog henne 6,5 år efter uppbrottet att våga släppa in en ny partner i hennes liv. 

  

Forskning gällande konsekvenser av våldet belyser oftast negativa konsekvenser. Flera av 

respondenterna har försökt se möjliga positiva konsekvenser av deras erfarenheter från att ha 

varit våldsutsatta. Tre av de fyra respondenterna arbetar idag på något sätt med att hjälpa 

andra kvinnor som lever i en parrelation där mannen utsätter kvinnan för våld. En kvinna har 

beskrivit sina egna erfarenheter av våldsutsatthet som att hon äntligen kunnat gå vidare och 

idag har vänt på en otrolig smärta till en av sina främsta styrkor. Kvinnan förklarade att hon 

genom att hjälpa andra kvinnor i liknande situationer har fått möjlighet att bearbeta sina egna 

erfarenheter och rehabilitera sig själv.  

 

Nedan följer ett citat från en kvinna om hur hennes egna erfarenheter har påverkat henne 

positivt och gett henne ett nytt sätt att se på livet idag: 

  
Jag kommer alltid ha med mig alla minnen och i perioder kan jag fortfarande vara rädd, 

speciellt i trapphus som jag förknippar med grovt våld och att bli överrumplad. Men jag ser på 

livet på ett helt annat sätt idag, jag uppskattar det lilla, jag blir lycklig av att se fjärilar och att 

bara kunna vara i naturen för det är ingen självklarhet för mig. Jag ‘borde’ egentligen vara 

död. Men jag lever och jag tänker ta tillvara på varje sekund jag har av livet (Citat Emma).  
  

5.13 Slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka kvinnors egna erfarenheter och berättelser av mäns våld i 

parrelation, med fokus på makt och kontroll, normaliseringsprocess, skam och skuld. Utifrån 

respondenternas egna erfarenheter har det framkommit att våldet alltid har startat med 

psykiskt våld, som sedan har utvecklats till andra typer av våld. En slutsats vi kommit fram 

till med hjälp av kvinnornas berättelser är att det existerar en maktrelation mellan mannen och 

kvinnan, där mannen är den som besitter makten. Mannen uppvisar makt och kontroll på olika 

sätt beroende på om han och kvinnan är inom hemmet väggar eller på offentliga platser. 

Slutsatsen är att män som våldsutövare uppvisar en annan identitet i hemmet med kvinnan än 

på offentliga platser. Respondenterna har också berättat att männens våld började i små 

proportioner, där våldet sedan blivit allt mer vanligt förekommande och en del av kvinnornas 

vardag. Utifrån resultat och analys går det att synliggöra och förstå att det finns en 

normaliseringsprocess i parrelationer där män utövar våld mot kvinnor. Slutligen är slutsatsen 

att det finns en koppling mellan kvinnor som är våldsutsatta samt känslor av skam och skuld. 
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6. Diskussion 
Nedan presenteras en diskussion kring studiens med grund i olika teman som anses vara 

viktiga utifrån resultatet samt förslag till vidare forskning. Följande teman är våld, 

maktrelationen, normaliseringsprocessen, skam och skuld.  

6.1 Våld  

Respondenternas erfarenheter av våld från mannen de levt i parrelation med har bestått av 

psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Samtliga fyra respondenter har 

upplevt psykiskt och fysiskt våld, tre av respondenterna har upplevt sexuellt, tre av 

respondenterna har upplevt materiellt våld och två av respondenterna har upplevt ekonomiskt 

våld. En slutsats som framkommit utifrån respondenternas erfarenheter av våld är att våldet 

alltid har startat med psykiskt våld som sedan har utvecklats till andra typer av våld. 

Kvinnorna berättade att det psykiska våldet är det som varit svårast att hantera och prata med 

andra människor om. Vi anser att det psykiska våldet bör uppmärksammas mer, dels utifrån 

vår slutsats att mäns våld mot kvinnor i parrelation vanligtvis börjar med psykiskt våld, men 

också utifrån att kvinnorna har upplevt bristande förståelse från omgivningen gällande 

psykiskt våld. Vi menar att socialarbetare och andra människor som möter kvinnor i deras 

vardagliga arbete behöver kunskap samt förståelse för hur mäns psykiska våld mot kvinnor 

kan yttra sig. Vi anser att ämnet mäns våld mot kvinnor i parrelation bör uppmärksammas än 

mer redan under utbildningen för de studenter som kan komma att möta våldsutsatta kvinnor i 

sin framtida yrkesroll. En förförståelse och kunskap kring det här samhällsproblemet är viktigt 

att ha med sig i sitt kommande sociala arbete för att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma 

en egen misstanke om att kvinnan utsätts för våld av sin partner.   

6.2 Maktrelation 

Utifrån resultat och analys är vår slutsats att det finns en maktrelation mellan mannen och 

kvinnan, där mannen är den som besitter makten. Samtliga respondenter har erfarenhet av 

mäns makt och kontroll över dem, men makten yttrar sig på olika sätt för varje våldsutsatt 

kvinna. Kvinnorna berättade om hur mannens maktutövning i hemmet skiljer sig från 

mannens maktutövning på offentliga platser. Vårt material visar att mannen har en identitet i 

hemmet, där han öppet använder maktutövning i form av kontroll över- och våld mot kvinnan. 

På offentliga platser visar mannen istället en annan identitet där han uppvisar en positiv, varm 

och trevlig fasad för att dölja identiteten som våldsutövare. Utifrån intervjuerna har det 

framkommit att kvinnans trovärdighet angående att vara våldsutsatt av sin man oftast 

ifrågasätts eftersom omgivningen har en positiv bild av mannen som snäll, omtänksam och 

godhjärtad. Enligt Boonzaier (2008) döljer mannen identiteten som våldsutövare offentligt för 

att undvika rättsliga påföljder. I Sverige finns en lagstiftning som ger rättsliga påföljder för de 

män som utövar våld mot en kvinna i parrelation, vilket regleras i 4 kap. 4 a § Brottsbalk 

(1962:700). Det är rimligt att anta att beroende på vilket samhälle männen lever i och vilken 

lagstiftning som råder i samhället kan det finnas skillnader gällande vilken identitet mannen 

väljer att ha i hemmet eller offentligt. I ett samhälle där det inte existerar en tydlig och 

konkret lagstiftning för mäns våld mot kvinnor skulle männen som våldsutövare inte behöva 

oroa sig för rättsliga påföljder. En eventuellt bristande lagstiftning i vissa länder kan tänkas 

resultera i att mannen vågar visa identiteten som våldsutövare offentligt. Tidigare forskning 

och föreliggande studie har kommit fram till likartade resultat angående att män uppvisar två 

olika identiteter beroende på om hans makt- och våldsutövning sker i hemmet eller offentligt. 

En skillnad mellan den tidigare forskningen och vår studie är av vilken anledning männen 

uppvisar två olika identiteter. Som tidigare nämnts är anledningen enligt Boonzaier (2008) att 

männen vill undvika rättsliga påföljder. Utifrån vår studie är slutsatsen att män som 

våldsutövare uppvisar en annan identitet på offentliga platser för att inte bryta mot samhällets 

normer gällande att en man inte ska slå kvinnor. Vi vill påstå att om mannen bryter mot 
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samhällets normer föreligger en risk att han blir stämplad som en man som utövar våld mot 

kvinnor, vilket vi menar är en negativ stämpling i dagens samhälle. Det är viktigt för alla 

människor att vara medvetna om att män som våldsutövare sällan visar den våldsamma 

identiteten offentligt. Mannens två skilda identiteter är viktiga att känna till för att den 

våldsutsatta kvinnan inte ska behöva bli skuldbelagd och ifrågasatt när hon väljer att berätta 

om mannens våld.  

6.3 Normaliseringsprocessen 

Resultat och analys av kvinnornas egna berättelser har synliggjort en normaliseringsprocess 

där kvinnorna förklarat att männens våld successivt har blivit en del av deras vardag. 

Kvinnorna förklarade att på grund av deras motstridiga känslor som rädsla, ångest, hopp, 

besvikelse och kärlek var det allt svårare för kvinnorna att lämna relationen. Vi vill påstå att 

det är av stor vikt att få en förståelse för hur normaliseringsprocessen försvårar för kvinnan att 

bryta upp från sin partner och lämna honom. Slutsatsen från respondenternas egna berättelser 

är att männens våld började i små proportioner, där våldet sedan blivit allt mer vanligt 

förekommande och där männen lagt över skulden för våldet på kvinnorna. Vi vill påstå att 

våldsutsatta kvinnor successivt bryts ner under relationens gång av partnerns makt, kontroll 

och våld. Den successiva nedbrytningen leder i sin tur till att kvinnan tar på sig skulden för 

våldet och därför accepterar samt förlåter mannens våld allt mer. Det är av stor vikt att 

yrkesverksamma har kunskap om normaliseringsprocessen för att kunna uppmärksamma 

våldet tidigt och för att kunna ge kvinnan verktyg att lämna mannen innan våldet eskalerar 

eller blir en allvarlig fara för hennes liv. Som tidigare skrivet vill vi påstå även här att det är 

viktigt att blivande socialarbetare får kunskap om ämnet redan i sin utbildning för att hjälpa 

till att motverka detta samhällsproblem i sin yrkesroll.  
 

Nordborg (2014) menar att under normaliseringsprocessen förstärks mannens manlighet 

genom att han utövar sin makt över kvinnan samtidigt som kvinnan tvingas förstärka sin 

kvinnlighet genom att vara mannen till lags. En möjlig förklaring är att förstärkningen av 

manlighet och kvinnlighet kan härstamma från den historiska syn för vad som är manligt och 

kvinnligt. Vår egen uppfattning är att historiskt sett har mannen stärkt sin manlighet genom att 

visa sig stark. Kvinnan har istället stärkt sin kvinnlighet genom att ha en omhändertagande 

förmåga och i flertalet fall ha en mer tillbakadragen roll än mannen. Vidare vill vi påstå att 

synen på vad som är manligt och kvinnligt har förändrats och i dagens samhälle finns en mer 

jämlik syn på människor, oavsett kön. Vi menar att en anledning till att mäns våld mot 

kvinnor fortfarande existerar som ett utbrett samhällsproblem kan vara på grund av att delar 

av den historiska synen av vad som anses vara manligt och kvinnligt fortfarande till viss del 

lever kvar.  
 

6.4 Skam och skuld 

I analysen framkommer det att samtliga respondenter har upplevt skam och skuld i parrelation 

där mannen har utsatt dem för våld. En slutsats är att det finns en koppling mellan 

våldsutsatthet samt känslor av skam och skuld. Respondenterna har beskrivit hur våldet fick 

dem att känna känslor som otillräcklig, värdelös och dum, samt att deras människovärde 

förminskades. Dessa känslor kan förstås som tydliga indikationer på skam. Samtliga fyra 

respondenter uppgav även att de någon gång känt skuld över mannens våld. En gemensam 

nämnare för respondenterna är att deras partner har försökt lägga över skulden för våldet på 

dem och att kvinnan är den som bett om ursäkt för våldet. Det framkommer att det är vanligt 

förekommande att andra människor i omgivningen skuldbelägger kvinnan. 

Skuldbeläggningen har uppkommit med anledning av att kvinnan har stannat kvar i 

relationen, för att hon inte berättat om våldet eller för att omgivningen anser att hon varit 
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delaktig i att mannens våld har skett. Det är viktigt att samtliga människor i samhället får 

förståelse för hur känslor av skam och skuld kan vara en anledning till att kvinnan stannar 

kvar i den våldsutsatta relationen samt en anledning till att hon inte berättar om våldet för 

någon i omgivningen. Slutligen betonar vi att det är tragiskt att kvinnorna ska behöva bära på 

den skam och skuld som borde tillhöra förövaren. Ingen kvinna ska behöva bli ifrågasatt eller 

skuldbelagd för det våld som hennes partner har utsatt henne för.  

6.6 Förslag till fortsatt forskning  

Mäns våld mot kvinnor i parrelation är ett uppmärksammat och utbrett forskningsområde. En 

stor del av den forskningen som redan finns fokuserar på våld i parrelation utifrån den 

våldsutsattas perspektiv. Ett förslag till fortsatt forskning är att utveckla det befintliga 

forskningsfältet genom att också undersöka våld i parrelation utifrån förövarens perspektiv. 

Genom att intervjua förövaren av våldet möjliggörs en djupare kunskap och förståelse kring 

hur förövaren ser på våldet samt eventuella orsaker till det våldsamma beteendet. Ett 

ytterligare förslag till fortsatt forskning grundas i vårt ursprungliga syfte, att undersöka vilket 

bemötande våldsutsatta kvinnor har upplevt från myndighetspersoner och andra i kvinnans 

omgivning, samt vilket bemötande de själv önskar. Intervjuer med kvinnor som upplevt våld i 

parrelation som fokuserar på hur kvinnan har blivit bemött och hur hon önskar bli bemött kan 

ge kunskap samt förståelse för att kunna hjälpa dessa våldsutsatta kvinnor på bästa sätt.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrund 

Kan du börja med att berätta om din nuvarande livssituation? 
Ålder: 

Jobb/studier: 

Intressen: 

Civilstatus: 

Religion: 

  

Upplevelsen av våldsrelationen 
Hur och när träffade du din dåvarande partner? 

Hur gammal var du och din dåvarande partner? 

Hur var relationen till en början? 

När började relationen utvecklas till något värre som sedan innefattade våld? 

Upplevde du olika former av våld? (psykiskt, fysiskt, sexuellt) 

I vilka situationer användes våld?  

Under hur lång tid levde du i relationen? 

När och hur kom vändpunkten? 

 

Hur våldet yttrade sig 
Upplevde du att din partner fick dig att göra saker du inte ville? Hur kunde det yttra sig? 

På vilket sätt använde din partner våld mot dig inom hemmets väggar? Hur kunde det yttra 

sig? 

På vilket sätt använde din partner våld mot dig utanför hemmet på offentliga platser? Hur 

kunde det yttra sig? 

Skiljde sig mannens eventuella kontroll om ni var inom hemmets väggar eller på offetntliga 

platser? På vilket sätt? 

På vilket sätt använde din partner våld mot dig i andra sociala sammanhang? Hur kunde det 

yttra sig? 

Upplevde du att din partner försökte kontrollera dig? Hur kunde det yttra sig? 

 

Hantering av våldet 
Hur såg du på din partner efter att han använt våld mot dig? 

Vad kände du inför din partner efter våldet och det han gjort mot dig? 

Hur klarade du av att leva med våldet och hantera att han använde våld mot dig? 

Hur tänkte och reagerade du första gången din partner utövade våld mot dig? Förändrades ditt 

tankesätt och reaktionerna vid senare tillfällen när han utövade våld? Isåfall hur och varför 

tror du att det blev så?  

Hur tänkte och reagerade du den sista gången din partner utövade våld mot dig?  

Upplevde du att dina gränser för vad som var okej förflyttades under relationens gång? Isåfall, 

kan du ge något exempel på det? 

Ser du annorlunda på våldet idag än du gjorde när du levde i relationen? 

 

Följder av våldet utifrån olika känslor 
Hur fick våldet dig att känna? Vilka känslor väcktes inom dig? 

Vilka känslor uppkom hos dig efter att du varit med om våldet? 

 

Exempelvis: 
Har du någon gång upplevt känslor som: 
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Obehag och chock? 

Osäkerhet och ängslan? 

Tomhet och förvirring? 

Känsla av att vara obetydlig, värdelös och otillräcklig? 

Dum, löjlig eller konstig? 

Svag, ensam eller låg självkänsla? 

 

Om ja, vad skulle du säga var anledning till att du kände på det det viset? 

Har du någon gång känt en skuld för våldet och gentemot mannen? I så fall, varför kände du 

så?  

Har du anklagat dig själv för uppkomsten till våldet? I så fall, varför? 

Hände det att mannen anklagade dig för att det var ditt fel att våldet uppkom? Hur tänkte och 

reagerade du kring det? Tänker du annorlunda idag i jämförelse med när du levde i 

relationen?  

Har du någon gång ansett att det är du som gjort fel i er relation? I så fall, på vilket sätt? 

Har du upplevt att du haft ett slags ansvar över din partner eller ett ansvar att stanna kvar i 

relationen? Hur kan det ha kommit till uttryck i så fall? 

 

Framtiden 
Hur ser du på framtiden? (t.ex. vad är din framtidsplan, tankar, önskningar, m.m.) 

Vad skulle du vilja säga till en kvinna som lever med våld i en nära relation? 

 Finns det något annat du vill berätta om som ännu inte tagits upp under intervjun? 
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8.2 Bilaga 2 - Informationsbrev  
Hej! Nedan kommer viktig information som vi vill att du läser igenom och sedan bekräftar 

genom att du ger oss ditt skriftliga samtycke till att delta i undersökningen.  

 

Den övergripande planen för forskningen är att uppmärksamma samhällsproblemet angående 

kvinnor som levt med våld i nära relationer, specifikt en parrelation. Vi vill belysa det här 

ämnet med förhoppning om att studien kan bidra till att socialarbetare, andra professionella 

och närstående ska få större förståelse för våldsutsatta kvinnors livssituation. Syftet med 

föreliggande studie är att undersöka kvinnors egna erfarenheter och berättelser av mäns våld i 

parrelation med fokus på makt och kontroll, normaliseringsprocess, skam och skuld. 

 

Vi är medvetna om att det här är ett känsligt och påfrestande ämne att berätta om och därför 

vill vi än en gång understryka att ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du har rätt att när 

som helst avbryta din medverkan och du väljer själv vilka frågor du vill svara på samt hur 

mycket eller lite du vill berätta. 

 

Dina svar kommer att förbli helt anonyma och ingen annan än oss (Mathilda och Ida) kommer 

att veta din riktiga identitet. Samtliga svar kommer endast att användas för att besvara 

studiens syfte och endast för det här forskningsändamålet. Efter att studien är genomförd 

kommer alla inhämtade uppgifter att raderas. 

 

Vänligen signera nedan för att ge oss ditt samtycke till att delta i studien:  

 

Namnteckning:                                                                                  Datum: 
 

____________________________                                                     ____________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan, Mathilda Ask Helgeson och Ida Karlsson 
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8.3 Bilaga 3 – Litteratursökningsöversikt  

Databas Sökord Artikelns titel och författare Studiens 

ursprung 

International 

Bibliography 

of the Social 

Sciences 

 

[domestic violence] 

AND [mens power] 

Boonzaier, F. (2008). If the Man Says you 

Must Sit, Then you Must Sit’: The 

Relational Construction of Woman 

Abuse.  

 

 

Sydafrika 

 

International 

Bibliography 

of the Social 

Sciences 

 

 

[women surviviors of 

domestic violence] 

Eriksson, M. & Ulmestig, R. (2016). 

Financial consequences of leaving violent 

men – women survivors of domestic 

violence and the social assistance system 
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