
 
 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete, C 

C-uppsats, 15 högskolepoäng 

Vt-2013 

 

 

 

 

 

”Jag trodde han var mannen i mitt liv” 

En litteraturbaserad studie om mäns våld mot kvinnor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindh, Sofie 

Zaunschirm, Amanda 

Handledare: Pia Hellertz 



 
 

”JAG TRODDE HAN VAR MANNEN I MITT LIV” 

EN LITTERATURBASERAD STUDIE OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 

Lindh, Sofie 

Zaunschirm, Amanda 

Örebro Universitet 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete, C 

C-uppsats, 15 högskolepoäng 

Vt2013 

 

SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnans upplevelser av processen in i och ur ett 

våldsamt förhållande samt vilka svårigheter som kan finnas för kvinnan att lämna mannen. 

För att få en djupare förståelse genomfördes en litteraturbaserad studie av kvalitativ art. 

Studien utgår från sex självbiografier där författarna syftar till att vara studiens 

”intervjupersoner”. Valet av självbiografierna utgjordes av ett kriterieurval för att avgränsa en 

allt för omfattande undersökning. De teoretiska begrepp som användes var 

normaliseringsprocessen, makt och underordning samt uppbrottsprocessen. Resultatet 

kategoriserades i teman utifrån de ovan nämnda begreppen och dessa teman var genomgående 

i hela studien. I studien framkom att våldet gradvis normaliseras via mannens kontroll och 

kvinnans anpassning. Centrala delar i förhållandet är mannens kontroll och maktutövning där 

samhällets normer har en betydande roll för mannens överordning och kvinnans 

underordning. Det framkom även att uppbrottet med mannen är en komplex process och det 

förekommer faktorer som försvårar kvinnans uppbrott. Slutligen framkom det att kvinnan 

själv måste nå insikt om att hon är tvungen att lämna mannen för att kunna ta sig ur det 

destruktiva förhållandet. 

Nyckelord: Mäns våld mot kvinnor, fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, 

normaliseringsprocessen, makt och underordning samt uppbrottsprocessen. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the women´s experience of the process in and out 

of a violent relationship and the difficulties that may be for the woman to leave the man. To 

gain a deeper understanding a literature-based study was conducted with a qualitative nature. 

The study is based on six autobiographies where the authors aim to be the study´s 

“respondents”. The choice of the autobiographies consisted of a selection of criteria to delimit 

a too extensive study. The theoretical concepts used were normalization process, power and 

subordination and breakup process. The results were categorized into themes based on the 

above concepts, and these themes were consistent throughout the study. The study revealed 

that the violence gradually normalized over the man´s control and the woman´s adaption. Key 

elements of the relationship where the man´s control and domination where social norms have 

significant role in male domination and female subordination. It also revealed that the breakup 

with the man is a complex process and there are factors that complicates women´s breakup. 

Finally, it appeared that the woman herself must reach the realization that she is forced to 

leave the man to get out of the destructive relationship. 

Keyword: Violence against women, physical violence, psychological violence, sexual 

violence, normalization process, power and subordination, breakup process. 
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INLEDNING 
 

Mäns våld mot kvinnor kan enligt Garcia-Moreno (2005) definieras som ett folkhälsoproblem 

och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige, Roks, (2013) beskriver att våldet mot kvinnorna inte enbart sträcker sig 

till en grupp av människor utan förekommer i olika åldrar, samhällsklasser och yrkesroller. 

Några av de världsomfattande folkhälsofarorna för kvinnor och barn är det fysiska, psykiska 

och sexuella våldet som kan generera i depression, posttraumatisktstressymtom samt dödlig 

utgång, enligt Garcia-Moreno (2005). 

       Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, (2013) kan fysiskt våld i nära relationer 

uttryckas på olika sätt såsom knuffar, slag, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök samt att 

förövaren kan utöva våldet med eller utan tillhyggen. Våldsutövaren gör ofta medvetna val 

när det gäller att rikta våldshandlingarna mot den utsatta kvinnans kropp för att våldets skador 

ska kunna döljas för utomstående. Det fysiska våldet kan även medföra skador som inte går 

att dölja som exempelvis frakturer, ögonskador och rivmärken. Vidare beskriver NCK att det 

psykiska våldet i nära relationer exempelvis kan handla om isolering i olika former, verbala 

kränkningar, känslomässig utpressning, stalking, trakasserier samt skambeläggande. 

Växelverkan mellan ömhet/kärlek och våld i kombination med ovanstående exempel gör det 

psykiska våldet oförutsägbart och kvinnan får svårigheter i att försvara sig mot det. Mannens 

växling mellan ömhet/kärlek och våld leder även till att kvinnans känslomässiga band till 

mannen förstärks samtidigt som hennes självförtroende och självkänsla utsätts för en negativ 

påverkan. Detta försvårar således processen att bryta sig ur relationen. Enligt 

Kvinnofridslinjen (2013) kan det psykiska våldet se helt olika ut från fall till fall men en 

gemensam faktor är dock att misshandeln är en psykisk process som långsamt bryter ned 

offret. Det sexuella våldet kan enligt NCK (2013) inträffa i samband med misshandel och 

detta kan leda till att gränsdragningen mellan övergrepp och frivilligt sex tenderar att bli 

oklart för kvinnan som utsätts för våldet. Med detta menas att kvinnan kan undvika mannens 

fysiska/psykiska våld genom att tvingas genomföra sexuella handlingar. Det sexuella våldet 

förekommer i olika former såsom att vara tvungen att genomföra sexuella handlingar, att själv 

bli utsatt för dessa handlingar eller våldtäkt. 

       Tidigare ansågs kvinnomisshandel enligt Kvinnojouren (2013) enbart röra de båda 

parterna och inget som övriga samhället skulle lägga någon vikt vid. Sedan 1982 faller 

kvinnomisshandel dock under allmänt åtal och 1998 infördes kvinnofridsbrott i brottsbalken. 

År 1999 upprättades brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning vilket har till syfte att se 

mannens våld i en bredare kontext och inte längre se och döma våldshandlingarna var och en 

för sig. Enligt Kvinnojouren har detta lett till att våldsutövaren kan få ett längre straff jämfört 

med tidigare då bedömningen av varje våldshandling var och en för sig ofta gav ett mildare 

straff. Detta är några händelser under årens lopp som betonar att kvinnomisshandel inte längre 

kan rättfärdigas. 

       Statistik från Brottsförebygganderådet Brå (2013) visar att år 2012 gjordes 28 300 

anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år. Det är dock viktigt att vara medveten om 

att ett stort mörkertal förekommer.  

       Processen i mäns våld mot kvinnor är en svår problematik som under lång tid skapat stora 

debatter men som man aldrig riktigt funnit en lösning på. Vi anser att folk i allmänhet kan ha 

svårt att förstå varför kvinnan inte väljer att lämna mannen och att det också förekommer 

fördomar om att det är en viss typ av kvinnor som blir utsatta. Vi tänker att det kan vara svårt 

att som utomstående kunna förstå denna process och sätta sig in i kvinnornas livsberättelser. 

Vi tror att en bredare kunskap skulle kunna bidra med större förståelse och bättre hjälpinsatser 

till de utsatta kvinnorna.  
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Problembeskrivning 

Vi är i vår studie intresserade av att undersöka hur mäns våld mot kvinnor tar sig i uttryck och 

hur kvinnor som drabbas upplever sin situation. Vi anser att ämnesområdet är relevant för 

socialt arbete då dessa kvinnor är en utsatt grupp som professionella inom socialt arbete har 

kontakt med. Med tanke på att statistiken visar ett högt antal utsatta kvinnor samt ett stort 

existerande mörkertal vilket är ett tecken på att mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem 

där vi anser att socialt arbete har en betydande roll. Vi menar att med hjälp av det sociala 

arbetets kunskaper och resurser kan samhällsproblemet förminskas. I denna studie undersöker 

vi sex stycken självbiografier gällande mäns våld mot kvinnor. Gemensamt för alla 

självbiografier är att det är ett heterosexuellt kärleksförhållande.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnans upplevelser av processen in i och ur ett 

våldsamt förhållande samt vilka svårigheter som kan finnas för kvinnan att lämna mannen 

Frågeställningar 

Följande frågeställningar styr studien: 

– Hur kan vägar in i ett våldsamt förhållande se ut? 

– Vilka svårigheter kan finnas för kvinnan att lämna mannen?  

– Hur kan vägar ut ur ett våldsamt förhållande se ut? 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt innehåller tidigare forskning kring begreppen normaliseringsprocessen, makt 

och underordning samt uppbrottsprocessen. Avsnittet syftar till att användas som stöd och 

jämförelse vid analysen av empirin.  

Normaliseringsprocessen 

Woods (2001) studie lägger fokus på att undersöka hur kvinnor bygger upp sin berättelse 

kring det våld de utsätts för i förhållandet, vilket leder till att kvinnorna normaliserar våldet. I 

studien undersöker Wood hur kvinnorna beskriver våldet de utsätts för, antingen som något 

normalt eller som något förståeligt. I studien framkommer att kvinnorna under den tidsperiod 

de var utsatta för männens våldshandlingar ansåg att våldet var förståeligt. Många av 

kvinnornas berättelser präglades av uttal såsom ”Jag förtjänande det”, ”Han menade det 

egentligen inte” och ”Han drack alkohol”.  

       Det framkommer även att de utsatta kvinnorna tenderade att förklara och förstå mannens 

våld på olika sätt.  Ett sätt utgick från att kvinnorna skapade berättelser med utgångspunkt i 

könsstrukturen i samhället. Med detta menas att kvinnorna skapade sin acceptans kring att 

männen kontrollerade och dominerade över dem samt att kvinnorna skulle underordna sig och 

sina intressen utifrån samhällets normer gällande manlighet och kvinnlighet. Resultatet visar 

vidare att kvinnorna upplevde att de blev kritiserade av männen för exempelvis deras 

utseende, beteende och deras intressen vilket i sin tur medförde att kvinnorna försökte anpassa 

sig efter männens åsikter, allt för att göra dem nöjda.  

       Enligt Woods ville många av kvinnorna undanhålla vänner och familj vad som egentligen 

pågick. Anledningen till detta var enligt kvinnorna att de annars skulle kunna möta kritik 

vilket skulle förstöra deras egen syn på förhållandet som en ”romantisk saga”. Kvinnorna bar 

också på förväntningar kring att de skulle ta hand om sin partner. Kvinnorna byggde upp 

berättelser som om det var kvinnorna som var ansvariga för att trösta och ta hand om männen 
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som utsatt dem för våld samt att kvinnorna också hade förståelse för männens ilska som lett 

till att männen använt våldshandlingar gentemot kvinnorna. Vidare visar studien att 

kvinnornas berättelser kring förhållandet till mannen påminde om sagoromantik som 

innehåller ”drömprinsen”. Kvinnorna fokuserade sina berättelser på det positiva i förhållandet 

samt hur deras partner uppvaktat dem genom olika gester. Kvinnornas föreställning som 

liknades vid sagoromantik kunde också innehålla en del problem. Kvinnorna menar att paret 

hade en del problem emellanåt men att deras kärlek till varandra gjorde att de kunde lösa 

problemen tillsammans.  

       Woods (2001) studie visar att det förekom fyra särskilda föreställningar hos kvinnorna 

som stärkte deras romantiska berättelser. Dessa ledde till att kvinnorna övertygades om att 

deras förhållande verkligen var som i en saga. En föreställning handlade om att våldet inte 

ansågs vara så hemskt som det skulle kunna ha varit eller tidigare hade varit. En del kvinnor 

berättade att de ansåg att våldet var acceptabelt på grund av att det kunde ha varit värre vilket 

gjorde att de stannade kvar i förhållandet. En annan föreställning handlade om att det goda 

överväger det onda. Många av kvinnornas sagoberättelse stärktes genom att de trodde att 

mannens våldshandlingar inte tillhörde deras vanliga förhållande utan fokuserade istället på 

det positiva hos mannen. Resultatet visar också att kvinnorna ansåg att det goda övervägde det 

onda eftersom efter varje gång kvinnorna utsattes för våld inföll en period med mycket kärlek 

och ömhet från mannen, vilket kan liknas vid en smekmånad.  

        Enligt Woods framkommer det att en annan framträdande föreställning hos många av 

kvinnorna var att de kunde kontrollera/stoppa våldet genom att undvika att provocera fram 

våldshandlingarna. Denna föreställning är kopplad till kvinnornas syn om att det är de som är 

skulden till männens våld samt att de har ansvaret för att tillgodose männens behov. 

Kvinnorna förklarar att de lärde sig att avläsa männen och vad som gjorde männen arga, 

vilket ledde till att kvinnorna anpassade sig och undvek att bete sig eller säga saker som 

gjorde männen arga.  Ytterligare en föreställning var tron på att det inte var kvinnornas 

”riktiga” män när de blev utsatta för männens våld. Kvinnorna beskrev männen som ”han var 

inte sig själv” när de utsatte kvinnorna för våld.  

       Woods studie visar att det finns en annan romantisk berättelse bland de utsatta kvinnorna. 

Denna berättelse konstruerar männens våld som en karakteristisk del i parets förhållande och 

benämns ”den mörka romantiska berättelsen”. Denna berättelse kännetecknas av att det anses 

normalt i förhållanden att män slår kvinnor och att övergrepp och sorg inte är några 

godtagbara orsaker för kvinnan att lämna mannen utan kvinnan ska istället förlåta då 

kvinnornas uppgift är att omhänderta männen. ”Den mörka romantiska berättelsen” sporrade 

kvinnorna till att tro att de var tvungna att få förhållandet att fungera, oavsett vad som händer. 

Det framkommer att det finns olika föreställningar som stärker kvinnornas ”mörka romantiska 

berättelse”. En föreställning är att många av kvinnorna upplever att våldet orsakas av dem 

själva genom deras handlingar eller vad de sade. En annan föreställning handlar om att 

kvinnorna ansåg sig vara fast och inte kunde ta sig ur förhållandet och inte heller kunde leva 

utan en man vilket gjorde att kvinnorna accepterade männens våldshandlingar. 

  I en finsk studie är syftet, enligt Virkki (2007), att jämföra upplevelserna av våld utifrån 

att bli utsatt för våld i sin professionella yrkesroll med att bli utsatt för våld i en nära relation. 

Det framkommer att våld mot kvinnor är vanligt i Finland, särskilt i parrelationer och i 

omsorgsarbete. Fokus i studien är att identifiera genusroller inom omsorgsarbetet som är 

viktiga att utveckla när det gäller våld på arbetet och i hemmet. En utveckling skulle således 

kunna bidra till att kvinnorna inte förminskar effekterna av våld som riktar sig till dem i både 

det yrkesmässiga och i det privata våldet. Virkki menar att kvinnor av tradition antas vara den 

som ska ta ansvar för att ta hand om andra människor samt för upprätthållandet av relationer. I 

den finska kontexten är ansvaret för omsorg associerat med uthållighet, vilket även är något 

finska kvinnor visar i våldsamma situationer.  



4 
 

       Enligt Virkki är kvinnor i sin professionella yrkesroll motvilliga till att tala om det våld 

de upplever i arbetet. Studien visar att kvinnliga professionella i större utsträckning utsätts för 

våld i arbetet än män, då män anses vara mer auktoritära än kvinnor. Generellt är inte dessa 

kvinnor beredda att göra officiella rapporter av de våldsincidenter de stött på. Virkki (2007) 

menar att kvinnorna normaliserar våldet och det blir ett naturligt inslag på deras arbetsplats.   

       Virkki förklarar att även kvinnor som upplever våld i nära relationer normaliserar våldet. 

Det handlar om att många finska kvinnor är motvilliga till att erkänna sig själva som offer för 

våldet på grund av deras egen syn på sig själva som starka och självständiga. Deras 

förväntningar på sig själva leder till att det fysiska våldet förnekas och hindrar kvinnorna från 

att uttrycka smärta och lidande.  Kvinnorna vänjer sig vid våldet och det blir en del av deras 

vardag.  

  Enligt Virkki leder erfarenheter av våld till minimering och legitimering av våldet, 

vilket är typiskt för både kvinnor som utsätts för våld i sin professionella yrkesroll samt för 

kvinnor som upplever våld i nära relationer. 

Makt och underordning 

Kishor och Johnsson (2004) beskriver att vissa faktorer i mäns beteende kan betraktas som 

riskfaktorer för framtida våld. I studien är en del av syftet att undersöka om det finns samband 

mellan en mans behov av kontroll och våld i hemmet. Forskarna sökte i sin studie efter 

kombinationer av sex olika beteenden som präglades av behov av kontroll. De olika 

beteendena var: om mannen blev svartsjuk eller arg när kvinnan talade med andra män, om 

han anklagade kvinnan för att vara otrogen, om han inte tillåter kvinnan att träffa sina vänner, 

om han begränsar kvinnans kontakt med hennes familj, om han insisterar på att veta var 

kvinnan är hela tiden samt om han inte litar på att kvinnan kan hantera pengar. Enligt Kishor 

och Johnsson finns ett tydligt samband mellan mannens behov av kontroll och våld i hemmet. 

Det framgår att ju fler riskfaktorer mannen uppvisar i sitt beteende desto snabbare kan våldet 

eskalera. 

       Andersson, Gillig, Sitaker, McCloskey, Malloy och Grigsby (2003) redogör i sin studie 

för varför kvinnor har svårt att lämna ett våldsamt förhållande. Resultatet visar att det finns 

olika former av våld som kvinnorna hade blivit utsatta för. Det framkommer att fysiskt våld är 

vanligt förekommande då det främst handlar om att kvinnan blir knuffad, slagen och sparkad 

på. En stor andel av kvinnorna redogör även för att våldet eskalerade med tiden. Ytterligare en 

form av våld som kvinnorna blev utsatta för var verbala övergrepp. Mannen kunde skrika på 

dem, bryta sina löften, ljuga, kalla kvinnan för fula ord samt intala kvinnan att hon var galen 

eller att ingen annan man skulle vilja ha henne.  Det framgår även att kvinnan kunde anklagas 

för att var den som orsakar mannens problem.  

       Andersson m.fl. ville i studien undersöka varför kvinnan stannar kvar i det våldsamma 

förhållandet eller återvände till mannen efter att en gång ha lämnat honom. Det framkommer 

en rad olika faktorer som främst handlar om att mannen lovar att han ska förändra sitt 

beteende, mannen ber kvinnan om ursäkt, kvinnans kärlek till mannen, kvinnan upplever att 

mannen behöver henne, kvinnan har brist på pengar och tvingas då stanna i eller återvända till 

förhållandet eller att kvinnan faktiskt inte har någonstans att ta vägen. Ytterligare faktorer var 

bristande stöd först och främst från polisen men även från domstolen och sjukvårdspersonal.  

       Enligt Andersson m.fl. handlade en stor del av det våld och förtryck kvinnorna utsattes 

för om att mannen ville få kontroll över kvinnan, vilket handlade om en underkastelse från 

kvinnans sida. Det framgår att mannen menade att kvinnan förtjänade det våld hon utsattes för 

och en stor del av kvinnorna hade vid något tillfälle fruktat för sitt liv. Det framgår även att i 

många fall tog mannen kontroll över kvinnans inkomster vilket gav honom en ekonomisk 

makt som gjorde kvinnan beroende av honom. Ytterligare ett sätt att få kontroll över kvinnan 

var att isolera henne från omgivningen. Kvinnorna redogör för att mannen kunde kritisera 
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hennes vänner, familj och arbetskollegor och i många fall fick mannen även kontroll över 

vilka kvinnan fick tala med eller träffa. Andersson m.fl. (2003) menar att mannens isolering 

av kvinnan visar på mannens egen självcentrering och egoism men isoleringen är även en 

skyddsåtgärd i syfte att mannen ska kunna dölja sitt eget våldsamma beteende.  Genom att 

fysiskt eller känslomässigt isolera kvinnan från familj eller vänner skapar mannen således ett 

förhållande som präglas av kontroll och beroende. För kvinnans del innebär isoleringen att 

hon hindras från att signalera till omgivningen att hon är i fara. En känsla av hopplöshet och 

hjälplöshet skapas också hos kvinnan vilket uppmuntrar eller förstärker ytterligare övergrepp. 

Trots isoleringen visar dock studiens resultat att nästan alla kvinnor som deltog hade berättat 

för en vän eller familjemedlem om misshandeln.    

    Chungs (2007) studie syftade till att undersöka unga kvinnors erfarenhet och förståelse 

av att leva i ett våldsamt förhållande. Resultaten visar att kvinnorna betraktade mannens 

kontrollerade beteende som ett slags sätt att visa sin kärlek till henne eller att han vill skydda 

henne. Exempelvis kunde det handla om att han kritiserade hennes val av kläder för hennes 

egets bästa. Det framgår att vissa av kvinnorna inte identifierar sig som offer och inte heller 

identifierar sin pojkvän som en våldsam förövare. Kvinnorna får istället erfarenhet av att 

mannen ofta djupt ångrar sitt våldsamma beteende vilket kvinnan ser som ett tecken på att han 

har starka känslor för henne vilket i sin tur är något positivt. Chung menar att ett annat sätt att 

se på en sådan situation är att kvinnan förväxlar kontroll med intimitet. Istället för att se 

mannens kontroll över henne där han använder våld och hot om våld för att skrämma eller 

skada henne ser kvinnan hans beteende som en demonstration av hans kärlek och omsorg om 

sina känslor. Det framgår att det är först efter att kvinnan lyckas ta sig ur förhållandet som 

hon kan identifiera mannen som en våldsam förövare, anledningen till detta är att kvinnan inte 

längre kände att hon befann sig i en ojämlik ställning gentemot mannen samt att hennes 

identitet inte längre var bunden och beroende av hans. En viktig slutsats av studien är, enligt 

Chung, att kvinnorna i hög grad uttryckte att det våld de utsattes för var deras eget 

individuella problem, istället för ett uttryck för bristande jämställdhet. Det framkommer att 

kvinnorna tyckte det var svårt att tala om sin utsatthet och att söka hjälp. Kvinnorna skapade 

således en uppfattning om att de var ansvariga för våldet. Chung menar att utifrån detta 

individualistiska perspektiv döljs den manliga makten och kvinnans sårbarhet till mäns våld.   

       Wiklund, Malmgren-Olsson, Bengs och Öhman (2010) syftade i sin studie till att 

redogöra för kvinnors erfarenhet av partnervåld. I studien framgår det att kvinnorna har 

erfarenhet av mannens behov av att ha kontroll över kvinnan. Wiklund m.fl. beskriver att 

kvinnorna berättar att de i början av förhållandet kunde betrakta mannen som kärleksfull men 

att det efter en tid övergick till att bli ett ohälsosamt förhållande. Det framkommer att 

kvinnorna inte kände sig fria och i samband med sin svartsjuka och aggressivitet uppvisade 

mannen ett stort behov av kontroll. Studien visar att mannens kontroll kunde vara både direkt 

i form av hot, förnedrande och förtryck eller indirekt genom att utöva makt genom andra män 

såsom manliga vänner eller släktingar. Studien visar även att mannens behov av kontroll 

kunde ha en religiös utgångspunkt. Det handlar om att mannen följde religionens strikta regler 

och i och med det kontrollerade kvinnan. I ett exempel från studien redogör en kvinna för hur 

hennes man kunde hålla henne inlåst i hemmet och vaktad av släktingar när han inte var 

hemma. Mannen ville inte att kvinnan skulle existera eller vara synlig för någon annan än 

honom själv. Enligt Wiklund m.fl. är inte det fysiska våldet det värsta. Kvinnorna fruktade i 

högre grad det psykiska våldet där de utsattes för förtryckande ord, förolämpningar och hån. 

Det psykiska våldet upplevdes som mer smärtsamt då en känsla av att vara helt värdelös 

uppstod. Dock framgår det att mannens våldsamma beteende, kontrollbehov och regler i 

många fall accepteras då kvinnan är rädd för mannen och vad som kan hända om hon gör 

motstånd.  Wiklund m.fl. förklarar att kvinnorna i studien vanligtvis beskrev sig själva som 
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starka, oberoende kvinnor som valde sin egen väg i livet men efter att de inlett ett förhållande 

med den våldsamma mannen hamnade de i en undergiven position gentemot honom. 

 

Uppbrottsprocessen  
Enander och Holmberg (2008) fann i sin studie att kvinnor ofta upplever att det är svårt att 

lämna mannen och det våldsamma förhållandet. I studien belyses uppbrottsprocessen och hur 

det kommer sig att det är svårt för de utsatta kvinnorna att lämna mannen. Studien visar att 

uppbrottsprocessen kännetecknas av tre olika processer, att bryta upp, att bli fri och att förstå.  

       Det framkommer att processen att bryta upp handlar om vad som gör att kvinnan tar det 

slutgiltiga steget till att lämna mannen och hans våld. Det är vanligt att kvinnan känner att hon 

befinner sig i en situation som inte kan bli värre och att hon inte klarar av att hantera 

situationen längre samt att kvinnan inser att det inte längre finns något som är värt att kämpa 

för i förhållandet. Kvinnans beslut till att lämna mannen sker när det inträffar en vändpunkt i 

kvinnans liv. Vändpunkten i kvinnans liv kan kännetecknas av två olika slag såsom att 

kvinnans valmöjlighet övergått till att handla om att leva eller dö, och när någon närstående 

till kvinnan riskerar att komma till skada.  

       Enander och Holmberg beskriver att processen kring att bli fri handlar om att kvinnan ska 

bli känslomässigt fri från mannen. Det kan vara så att kvinnan som tagit det slutgiltiga steget 

från mannen inte lämnat de känslomässiga banden gentemot mannen, detta benämns ofta som 

en separationsprocess. Denna process kännetecknas av fyra faser som kvinnan går igenom, 

dock är det betydelsefullt att poängtera att faserna i denna process inte följs enhetligt av alla 

kvinnor utan att vissa kan bli känslomässigt fria vid första fasen och andra vid den sista. Det 

är dock mer sannolikt att kvinnan blir fri först vid den sista fasen. Faserna representerar svaret 

på frågan ”Vad känner du för honom idag?”.  

       Enligt Enander och Holmberg handlar den första fasen som benämns ”jag älskar honom” 

om passion och kärlek. Upplevelsen av att bli förälskad är likadan för en kvinna i ett icke 

våldsamt förhållande som för en kvinna i ett våldsamt förhållande. Det är dock möjligt att 

kvinnans känsla av att vara förälskad upplevs starkare i ett våldsamt förhållande då 

förälskelsen uppfattas vara en tydlig skillnad gentemot det dåliga i förhållandet.  

       Den andra fasen som benämns ”jag hatar honom” handlar, enligt Enander och Holmberg 

om kvinnans känsla av hat och hennes önskan om att avvisa mannen och hans handlingar. För 

en utomstående person är det lätt att uppfatta kvinnan som befinner sig i denna fas som att 

hon är på väg att frigöra sig från mannen. Studien visar dock att hatet binder kvinnan till 

mannen eftersom hon fortfarande har känslor som gör det möjligt för henne att känna hat 

gentemot mannen. Studien visar även att det är vanligt att kvinnan kämpar emot insikten om 

att hon måste lämna mannen på grund av att hon fortfarande hoppas att han ska förändras. 

Första och andra fasen är nära knutna till varandra då det är vanligt att kvinnan pendlar mellan 

dessa två faser.  

       Nästa fas som benämns ”jag tycker synd om honom” handlar, enligt Enander och 

Holmberg om kvinnans medkänsla. Denna fas är den mest utdragna och kvinnans medlidande 

gentemot mannen är ofta orsaken till att hon valt att stanna kvar i förhållandet, dock är det 

vanligt att kvinnan tycker synd om mannen både under och efter att hon valt att lämna 

mannen.  

       Enander och Holmberg beskriver att den sista fasen som benämns ”jag känner ingenting” 

handlar om att kvinnan känner likgiltighet inför mannen. Har kvinnan inte redan lämnat 

mannen kommer hon att göra det under denna fas. Det tar ofta lång tid för kvinnan innan hon 

tar det slutgiltiga steget att lämna mannen eftersom det är vanligt att kvinnan befunnit sig i 

föregående fas och tyckt synd om mannen under en längre tid. Studien visar också att när 

kvinnan inte längre känner något för mannen har han förlorat den känslomässiga makten över 

henne. 
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       Enligt Enander och Holmberg handlar processen att förstå om att kvinnan numera ser den 

tidigare relationen som våldsam och sig själv som en misshandlad kvinna. Denna process sker 

vanligtvis efter att kvinnan lämnat mannen och det är först då som hon också kan nå insikt om 

att hon blivit misshandlad av mannen. 

   Även Scheffer Lindgren (2009) belyser i sin studie uppbrottsprocessen och dess 

komplexitet samt kvinnors egna upplevelser av att lämna ett våldsamt förhållande. Studien 

visar att uppbrottet från mannen i många fall är en komplex process där kvinnan ofta känner 

rädsla gentemot mannen och våldet samtidigt som kvinnan ofta har starka känslomässiga band 

till mannen. Våldet medför även svåra konsekvenser för kvinnan som finns kvar under en lång 

tid i kvinnans liv. Enanders och Holmbergs (2004) studie visar också att kvinnan utvecklar 

starka band gentemot mannen och att banden ofta är känslomässiga. Studien visar att dessa 

känslomässiga band handlar om att kvinnan känner kärlek, rädsla, hat, medlidande, skuld och 

hopp gentemot mannen.  

       I Scheffer Lindgrens (2009) studie framkommer att kvinnor ofta känner rädsla inför 

mannen och det våld han använder gentemot kvinnan. Kvinnans rädsla medför andra känslor 

såsom obehag, oro, stress, skam, förvirring och traumatisering. Vidare framkommer det att de 

känslor som uppkommer ur rädslan har olika funktioner såsom att de hindrar kvinnan från att 

lämna förhållandet, ett övervägande att lämna eller att stanna kvar i förhållandet samt att 

känslorna kan leda till att kvinnan till slut väljer att lämna förhållandet. Enanders och 

Holmbergs (2004) studie visar också att kvinnan ofta känner rädsla för mannen och det våld 

han utsätter henne för. Det framgår att det är vanligt att kvinnan känner rädsla för sitt liv och 

att det leder till att kvinnan inte vågar lämna mannen utan istället stannar kvar hos honom, 

vilket bekräftar resultatet från Scheffer Lindgrens (2009) studie. Även Jinseoks och Grays 

(2008) studie bekräftar föregående resultat då det i deras studie framkommer att kvinnans 

rädsla gentemot mannen har betydelse för hennes beslut att stanna kvar eller lämna mannen. 

Det framkommer att ju större rädsla kvinnan känner gentemot mannen desto mindre är 

chansen att kvinnan kommer att lämna honom.  

       Scheffer Lindgrens (2009) studie visar att det är vanligt att kvinnan stegvis utvecklar 

känslomässiga band till mannen vilket försvårar för kvinnan att lämna mannen. Det är först 

när kvinnans rädsla för mannen blir starkare än de känslomässiga banden som uppbrottet kan 

ske. Vidare framkommer att rädslan har två olika funktioner då den bidrar till att kvinnan 

stannar kvar i det våldsamma förhållandet samtidigt som rädslan för mannen och våldet också 

kan möjliggöra kvinnans uppbrott. Det är vanligt att kvinnan vid flera tillfällen försökt att 

frigöra sig från mannen innan hon slutligen lyckas vilket visar att uppbrottet är en svår 

process och som kan pågå under en lång tid. 

        Sheffer Lindgren menar att kvinnan genomgår olika faser under uppbrottsprocessen och 

den första fasen kännetecknas av att kvinnan upplever sig vara mycket förälskad i mannen, att 

mannen växlar i sitt beteende gällande att använda våld och att vara kärleksfull mot kvinnan. 

Kvinnan försöker rätta sig efter mannens åsikter och viljor, kvinnan hoppas på att förhållandet 

ska ta en annan vändning samt att kvinnan känner skuld och skam för det våld hon utsätts för. 

Dessa faktorer fungerar hindrande för kvinnan att lämna mannen och hans våld. Faktorerna 

liknar den normaliseringsprocess som ofta sker kring våldet. Den andra fasen som kvinnan 

genomgår under uppbrottsprocessen kännetecknas av att kvinnan försöker lämna förhållandet 

och det upptrappade våld hon utsätts för. Det är vanligt att kvinnan gör flera försök att lämna 

mannen och att kvinnan funderar och överväger om hon ska lämna mannen eller stanna kvar. 

Den tredje fasen kvinnan genomgår kännetecknas av det slutgiltiga uppbrottet från mannen. 

Det kan vara flera olika orsaker till att kvinnan till slut väljer att lämna mannen, men de 

vanligaste är att kvinnan har ett omfattande stöd utifrån eller att kvinnan når insikt om att 

våldet hon utsätts för aldrig kommer att ta slut om hon stannar kvar, eller om barnen blir 

påverkade eller utsatta. Det kan också vara så att situationen utvecklats på ett sådant sätt att 
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kvinnan känner att hennes val handlar om att leva eller dö.  

      Enligt Sheffer Lindgrens studie är kvinnan ofta i behov av yttre stöd för att kunna ta det 

slutliga steget till att lämna mannen. Vidare visar studien att det är våldet som utgör grunden 

till kvinnans vilja att frigöra sig från förhållandet och inte kvinnans uppbrott som är grunden 

till våldet. 

 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
Detta avsnitt innefattar studiens teoretiska begrepp som syftar till att i analysen förstå och 

förklara empirin. Larsson (2005) menar att forskaren kan utgå från en eller flera teorier som är 

relevanta utifrån studiens syfte.  

Normaliseringsprocessen 

Lundgren (1991) menar att utvecklingen av våldet och ett förhållande som präglas av 

misshandel kan ses som en process, en så kallad våldsprocess. I denna process förekommer 

flera olika mekanismer, som kan vara verksamma för sig själva men också tillsammans med 

flera. Processen karakteriseras av att våldet normaliseras både för den som utför våldet och för 

den som tar emot våldet. Normaliseringen av våldet kan ske på olika sätt för parterna men 

gemensamt är att våldet stegvis blir ett normalt inslag i parternas vardag och som slutligen 

godtas och rättfärdigas. Lundgren beskriver att det är möjligt att det är olika mekanismer som 

är verksamma när våldet bryter ut och som upprätthåller våldet.  

       Enligt Lundgren innefattar normaliseringsprocessen två personer och två taktiker. Med 

detta menas att relationen mellan mannen och kvinnan inte utgörs av en ”aktör” och ett 

”offer” utan att det finns en relation mellan två parter det vill säga vanligtvis mannen och 

kvinnan.
1
 Samtidigt som våldet stegvis blir ett normalt inslag i vardagen för både mannen och 

kvinnan utvecklar de var sin egen taktik för att åstadkomma olika mål.  

Normaliseringsprocessen för mannen  

Lundgren (1991) menar att en tidigare vanlig förklaring till mannens våldsutövande har varit 

att mannen haft svårigheter att kunna kontrollera impulser såsom aggression samt svårigheter 

att kontrollera de våldshandlingar som uppkommit genom aggressionen. Lundgren beskriver 

att det finns tre centrala taktiker för mannen att ta kontroll över kvinnan och att det är denna 

kontroll som är betydelsefull i våldsprocessen. Ofta handlar mannens våld om att han vill sätta 

gränser gentemot kvinnan och visa kvinnan vem som bestämmer och har kontrollen. Vidare 

beskriver författaren att mannen ofta haft kontroll över sina känslor vid våldsutövandet och att 

brist på kontroll inte bestämmer hur grovt våldet blir. Denna emotionella kontroll anses vara 

mycket betydelsefull då den är sammanlänkad med mannens kontroll över kvinnan. En annan 

central taktik är isolering vilket menas att mannen isolerar kvinnan från att ha kontakt med 

familj, vänner och bekanta. Isoleringen fungerar som ett verktyg för att kunna kontrollera 

kvinnans liv på alla plan, det vill säga kvinnans beteende, tankar och känslor. Mannen vill 

kontrollera hur kvinnan ser på sig själv, bestämma var hennes plats i livet är och så vidare. 

Den sista taktiken är den växelverkan mellan att använda våld och vara kärleksfull som 

mannen ofta använder sig av. Denna växelverkan är mest effektiv för mannen att få kontroll 

över kvinnan då våldets verkan stärks genom mannens växelverkan.  

       Lundgren menar att dessa taktiker antyder att mannen har kontroll över våldsutövandet 

och att det inte handlar om mannens aggression och bristande impulskontroll. Våldsprocessen 

anses snarare handla om att stegvis ta kontroll över kvinnan genom att använda sig av 

                                                           
1
 Våld kan även förekomma i samkönade relationer. 
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våldshandlingar och använda en växelverkan av våld, ömhet och kärleksfullhet samt genom 

att isolera kvinnan. 

Våldsprocessen som strategi – två mål  

Lundgren (1991) menar att det finns två mål med mannens våldsutövande. Det första målet 

handlar om att mannen vill ha kontroll över kvinnan vilket gör att mannen använder sig av 

våldshandlingar för att upprätthålla denna kontroll. Detta mål uppkommer genom mannens 

syn på hur en man respektive en kvinna ska vara samt mannens syn på hur ett förhållande 

mellan man och kvinna ska vara. Författaren menar vidare att förhållandet mellan mannen och 

kvinnan kännetecknas av dominans och underordning. Det är när mannens föreställning om 

manlighet och kvinnlighet inte stämmer överrens med hur förhållandet mellan mannen och 

kvinnan ser ut i verkligheten som mannen använder våld för att inta och upprätthålla den 

”rätta ordningen” i förhållandet. Det kännetecknas av att mannen dominerar och har kontroll 

över kvinnan vilket gör kvinnan till den underordnade i förhållandet.  

       Enligt Lundgren handlar mannens andra mål om att mannen får emotionella upplevelser 

av våldsutövandet vilket innebär att våldet ger mannen erotiska känslor. Det är vanligt att 

mannen känner att det är han som har kontroll över om kvinnan ska leva eller dö. Detta 

kopplas sedan ihop med mannens erotiska känsla till våldshandlingar. Detta visar att det finns 

en koppling mellan mannens erotiska känslor och kontroll. Mannens våldsutövande ger 

honom kontroll över kvinnan och stegvis kommer grövre våldshandlingar till användning då 

mannens erotiska känslor till våldet till slut kommer att vara den drivande kraften i att 

använda våldshandlingar gentemot kvinnan.  

       Lundgren menar att i den första fasen är det första målet mycket centralt vilket innefattar 

mannens vilja till att uppnå ett förhållande mellan mannen och kvinnan såsom 

föreställningarna är gällande vad som är maskulint och feminint. Den andra fasen 

kännetecknas av att uppnå det andra målet vilket är mer inriktat på den erotiska känslan hos 

mannen gällande våldsutövningen. I denna fas blir över- och underordningen mer 

framträdande samt att kontrollen över kvinnan blir allt starkare.  

Normaliseringsprocessen för kvinnan  

Enligt Lundgren (1991)existerar det mekanismer i våldsprocessen som leder till att kvinnan 

anpassar sig till det våld hon utsätts för, det vill säga att kvinnan utvecklar ett mål och en 

taktik för att anpassa sig. 

       Lundgren menar att den första mekanismen till anpassning sker genom att kvinnan efter 

långvariga upplevelser av våld från mannen stegvis bryts ned och inte orkar kämpa emot 

längre. Det är vanligt att kvinnan stöter ifrån sig orsaken till våldshandlingarna genom att 

först bli uppskärrad över våldet, för att sedan se våldet som en olyckshändelse, för att sedan 

skuldbelägga mannen för våldshandlingarna och för att sedan hamna i en fas där våldet inte 

har någon förklaring eller några motiv. I denna fas har kvinnan börjat acceptera 

våldshandlingarna som något normalt och där kvinnans gränser blivit oklara när det gäller 

vilket/vilka handlingar som är godtagbara och icke-godtagbara. Det är vanligt att kvinnan 

känner skuld över våldet hon utsätts för och att kvinnan upplever att det är hon själv som är 

orsaken till våldet. Stegvis accepterar kvinnan mannens förklaring till våldshandlingarna 

vilket i sin tur inverkar på kvinnans uppfattning om sig själv och hennes syn på hur en kvinna 

ska vara. I och med att kvinnan känner skuld för det våld hon utsätts för och att det är hon 

själv som är orsak till våldet rättar sig kvinnan efter mannens syn på kvinnlighet och 

manlighet.  

       Enligt Lundgren sker den andra mekanismen till anpassning genom bristande gränser i 

våldsprocessen. Mannen kan förändras snabbt mellan att endast vara bestämd till att vara en 

man som använder sig av våld för att visa sin ståndpunkt. Detta gör att kvinnan får svårt att 

urskilja skillnaden mellan en mansroll som inte använder våld och en som använder våld, 
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skillnaden mellan dessa roller blir otydlig. Kvinnans egna föreställningar om vad som är 

godtagbart och icke-godtagbart beteende blir också otydligt då kvinnan utsätts för olika 

beteenden från mannen och tvingas rätta sig efter mannens vilja. Den tredje mekanismen 

handlar enligt Lundgren (1991) om att kvinnan isoleras både fysiskt och psykiskt. Fysisk 

isolering sker genom det våld kvinnan utsätts för och den psykiska isoleringen sker genom att 

mannen tar kontroll över kvinnans känslor och tankar. Med detta menas att kvinnan relaterar 

alla sina upplevelser till mannen och deras förhållande, det vill säga kvinnan har ingen att dela 

sina upplevelser med och därför ingen möjlighet att reflektera utifrån något annat perspektiv 

kring de upplevelser kvinnan har. Genom mannens isolering minskar han kvinnans 

möjligheter för henne att upprätthålla en annan syn gällande manlighet och kvinnlighet samt 

hur ett förhållande ska se ut än den uppfattning som mannen har.  

        Enligt Lundgren handlar den sista mekanismen som leder till kvinnans anpassning om 

den växelverkan mellan våld och kärleksfullhet som mannen tenderar att använda. Författaren 

menar vidare att mannens dubbelhet, det vill säga förmågan att använda våld men också 

förmågan att vara kärleksfull och att ge tröst är betydelsefull när det gäller kvinnans 

anpassning. Denna växelverkan leder till att kvinnan känner ömhet, kärlek och lojalitet 

gentemot mannen då han trots våldet är den kärleksfulla person som kvinnan blev förälskad 

ifrån början.  

Strategi och mål  

Lundgren (1991) beskriver att kvinnan utvecklar en taktik som innefattar att anpassa sig till 

mannens våld samt anpassa sig efter mannens syn på kvinnlighet och det är genom denna 

anpassning som våldet blir ett normalt inslag i kvinnans vardag. Kvinnan försöker i första 

hand att utveckla en taktik för att få våldet att upphöra. Denna går ut på att kvinnan rättar sig 

efter mannens vilja för att förhindra att utsättas för mannens våldshandlingar. Stegvis kommer 

kvinnans taktik att förändras och fokus kommer istället att handla om att överleva. Kvinnans 

taktik går då ut på att anpassa sig efter mannens vilja för att inte riskera att dö.  

       Enligt Lundgren kommer kvinnan allt eftersom att inta mannens perspektiv på 

kvinnlighet vilket innebär att hon kommer att se sig själv på liknande sätt som mannen gör. 

Detta medför i sin tur att kvinnan kommer att förändra sig själv och den hon är. Lundgren 

menar vidare att när kvinnan intagit mannens perspektiv och börjat handla därefter är hon inte 

längre en ”aktör” utan ett ”offer”. I denna fas kan kvinnan inte på egen hand ta sig ur 

förhållandet utan är i behov av hjälp från utomstående för att klara av att bryta sig loss.  

       Lundgren menar att när kvinnan inte längre gör motstånd och inte längre reagerar på 

mannens våld- och sexuella handlingar kan mannen välja att lämna kvinnan, eftersom mannen 

numera lever med och kontrollerar en kvinna som inte längre reagerar på hans handlingar. 

Lundgren liknar kvinnans tillstånd som psykisk ”död”. När kvinnan inte längre reagerar har 

mannen inte längre kontrollen över om kvinnan ska leva eller dö eftersom kvinnan redan 

”dött".  

Makt och underordning 
Eliasson (2011) menar att ett stort problem i det svenska samhället är våld. Nära förknippat 

med våld är begreppet makt. Eliasson beskriver att en vanlig definition av maktutövning är att 

en fysiskt starkare person tvingar en fysiskt svagare person att göra något denne annars inte 

skulle gå med på. Detta kan ske genom hot med vapen eller genom personens psykologiska 

och sociala övertag.  Eliasson redogör för innebörden av det så kallade dolda våldet som 

handlar om männens våld mot kvinnor. Det dolda våldet utgör ett hot mot kvinnans hälsa och 

välbefinnande. Våldet sker bakom stängda dörrar och får sällan stor uppmärksamhet i media, 

det sker i tysthet, skyddat av respekten för privatlivet. Det dolda våldet riktar sig främst mot 

kvinnan mannen lever tillsammans med eller har någon slags relation med. Det är således mer 

ovanligt med våldsattacker mot okända kvinnor. Eliasson beskriver att en vanlig reaktion i 
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samhället är att välja att inte se männens våld mot kvinnor. Det dolda våldet kommer nära och 

drabbar människor som liknar en själv. Hur våldet förstås, dess uppkomst och utveckling, är 

avgörande för vår inställning till gärningen som sådan men även till vilka åtgärder som anses 

vara nödvändiga. Förståelsen om våldet hänger tydligt ihop med könens rättigheter i 

förhållande till varandra samt normen om hur manligt och kvinnligt kön får uttryckas.  

       Enligt Eliasson (2011) är en gemensam faktor för kvinnomisshandel att en starkare part 

ger sig på en som är svagare. Författaren menar att männen antingen medvetet eller omedvetet 

anser sig ha rättigheter i fråga om kvinnor, särskilt när det gäller en kvinna mannen har eller 

har haft en relation med. Upplever mannen att dessa rättigheter hotas eller ifrågasätts kan han 

i många fall ta till handgripligt våld. Det är således en fråga om makt där övergreppen mot 

kvinnan är konsekvent kränkande och för kvinnan mycket oförutsägbara. Eliasson förklarar 

att grunden för förståelse av mäns våld mot kvinnor ligger i de outtalade normerna för hur 

människan i olika sammanhang visar upp sin könstillhörighet samt hur människan följer de 

könskodade reglerna för exempelvis beteende, klädsel och tal.  

       Eliasson förklarar att mäns våld mot kvinnor kan förstås utifrån ett samhällssystem där 

historiska, kulturella och sociala aspekter placerar kvinnor i en underordnad position i 

förhållande till män. Om en kvinna mot förmodan skulle hamna i en överordnad social 

position skulle hon upplevas som hotfull och okvinnlig. Vidare förklarar författaren att 

patriarkala strukturer och normer bidrar till att hålla kvinnor i underläge. Det handlar om att 

våldet mot kvinnorna tolereras och ursäktas även om det sker utan avsikt eller på ett 

omedvetet plan. Samtidigt som normerna placerar kvinnorna i underordning placerar de 

männen i överordning. I det sociala umgänget finns det förväntningar från både män och 

kvinnor att männen i sin egenskap av man ska visa sitt kulturellt och socialt definierade 

övertag. Utifrån normerna kan männen i och med sin överordnande status ge uttryck åt 

exempelvis sitt missnöje medan kvinnorna utifrån sin underordande status tvingas dölja eller 

begränsa sitt missnöje. Utifrån normerna skapas således allmänna uppfattningar såsom att 

män uppfattas som mer trovärdiga och sympatiska jämfört med kvinnor i många olika 

sammanhang, speciellt då kvinnan uppvisar emotionella reaktioner.  

       Eliasson beskriver att mäns våld mot kvinnor kan förstås utifrån innebörden av dominans 

och kontroll. Författaren redogör för processen från nedvärdering till våld utifrån en tabell 

som innefattar tre olika faser. Den första fasen, systematisk nedvärdering, upprepas ständigt 

och handlar om att mannen exempelvis förlöjligar kvinnans utseende och intressen, ger 

anmärkningar om kvinnans tal, uppträdande och presationer samt beskriver kvinnan som dum 

och obegåvad i särskilda situationer där hon inte kan försvara sig. Den andra fasen, sätta sig i 

respekt, innefattar extrema beteenden från mannens sida som exempelvis kan handla om 

vredesutbrott över småsaker, lynnighet och beräknelighet, lätta knuffar samt hänsynslöshet 

mot kvinnans person och egendom. Den tredje och sista fasen i processen innefattar psykiskt 

och fysiskt våld riktat mot kvinnan.  

       I likhet med dessa tre faser menar Eliasson även att nyckeln till kontroll över kvinnan är 

emotionellt våld. Det emotionella våldet som är synonymt med det psykiska våldet är svårt att 

känna igen, både för den som utsätts för det men även för omgivningen runt omkring. I likhet 

med det fysiska våldet är syftet med det emotionella våldet att dominera och kontrollera 

kvinnan. Mannen vill således ha total kontroll över kvinnan för att slutligen kunna utplåna 

henne som enskild individ. Till stor del handlar det emotionella våldet om att mannen vill få 

kvinnan att göra det han tycker är det rätta, detta kan ske genom att han systematiskt kritiserar 

och hotar kvinnan. Ju större makt och kontroll mannen får över kvinnan desto större 

konskever blir det för kvinnan. Eliasson redogör för att kvinnor som utsätts för misshandel, av 

både emotionell och fysisk art, ofta reagerar med extrem rädsla, hjälplöshet, förlust av känslan 

att ha kontroll, negativ självbild samt känslor av underlägsenhet.  

       Ytterligare ett sätt att se på mäns våld mot kvinnor utifrån innebörden av dominans och 
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kontroll kan ske genom att granska de viktiga metoderna våldsamma män använder sig av i 

syfte att kontrollera och dominera kvinnan. Eliasson redogör för de fem olika metoderna: 

isolering, skrämsel, tvång och hot, ekonomiskt tvång samt utpressning via barnen. Författaren 

menar att dessa metoder ingår i en repertoar männen under uppväxtens gång lär sig som ett 

medel för att etablera ett övertag över kvinnor, dock omsätts metoderna i praktisk handling av 

våldsbenägna män. Vidare förklarar författaren att alla dessa metoder utgår från ett antagande 

om att mannen har vissa privilegier och kvinnan har en motsvarande skyldighet att uppfylla 

dem.   

       Eliasson (2011) beskriver att våld i nära relationer ofta präglas av ett ömsesidigt beroende 

mellan mannen och kvinnan. Ofta anser kvinnan att mannen behöver henne och av den 

anledningen kan hon inte lämna honom. Utifrån detta betonar mannen ofta sitt beroende i 

syfte att hindra kvinnan från att lämna honom. Mäns emotionella beroende av en kvinna 

betraktas ofta som en svaghet och då han öppet delger den för kvinnan kan hon uppleva det 

som ett särskilt kärleksbevis. Det starka beroendet mellan parterna kan enligt Eliasson 

benämnas som en ”traumatisk bindning”. Det handlar om att offret befinner sig i ett tillstånd 

där han eller hon uttrycker positiva känslor för den som misshandlar, hotar eller skrämmer en. 

Den ”traumatiska bindningen” innefattar två komponenter där maktrelationen utgör en av 

dem. Det handlar om att den underlägsna parten helt domineras och är låst av den andra 

parten. Den andra komponenten innefattar förekomsten av misshandel eller hot som leder till 

att osäkerhet och beroende skapas hos parten i underläge. Eliasson förklarar att det finns 

mycket starka band mellan de två parterna i ett våldsförhållande. De starka banden kan skapas 

då det sker en växling mellan oro, våldsutbrott och lugna perioder. Denna växelverkan anses 

inom psykologisk forskning vara den mest effektiva för kontroll av inlärning av nya 

beteenden, menar Eliasson. Den anses även vara mycket svår att utsläcka när beteendet lärts 

in under sådana betingelser.  

       Enligt Eliasson finns det en tydlig koppling mellan den attityd man har till kvinnor och 

den inställning man har till våld mot kvinnor. Vilken attityd man har till ett fenomen grundar 

sig i personens värderingar. Författaren menar att människors värderingar är socialt och 

kulturellt betingade. Värderingarna är abstrakta och ospecifika och utgör en utgångspunkt för 

de normer som vägleder vårt beteende. Värderingarna om våld har rötter i historiska, 

kulturella och religiösa traditioner och existerar idag både på samhällsnivå och på gruppnivå. 

Värderingarna om våld är även kopplade till värderingar om kvinnor och män. De värderingar 

varje människa bär med sig lärs in under barndomen som ett led i personens uppfostran och 

utbildning. Värderingarna kommer sedan till uttryck när man blir medlem i olika grupper i 

samhället. Utifrån värderingarn skapas således attityder, något som enligt Eliasson kan 

definieras som en mental beredskap där man reagerar mer eller mindre medvetet i positiv eller 

negativ riktning på en företeelse eller grupp av företeelser. Till skillnad mot värderingar är 

attityder avgränsade och mer specifika i relation till ett fenomen eller en grupp av människor. 

När det gäller frågan om våld anser människor med en negativ attityd mot kvinnor överlag att 

kvinnorna även har sig själva att skylla att de blir misshandlade. Eliasson förklarar att en 

människans attityder är starkt sammankopplade till vilka grupper hon tillhör och vilket 

samhälle hon bor i. Det kan uppstå svårigheter om man försöker ändra någons attityder och 

värderingar i en mer positiv eller demokratisk riktning. Det grundar sig i att de handlingar 

människan utför i hög grad har sin grund i inlärda värderingar, omedvetna aspekter av 

attityder, situationsfaktorer samt liknande förhållanden, menar Eliasson. 

Uppbrottsprocessen.  
Kvinnans svårigheter med att lämna mannen 

Hydén (2008) förklarar att en kvinna som befinner sig i ett våldsamt förhållande kan tänka på 

att bryta sig loss från mannen som misshandlar henne men att det samtidigt finns faktorer som 
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gör att kvinnan trots sina funderingar stannar kvar i det våldsamma förhållandet. Dessa är 

känslan av ensamhet, rädsla, mannen och kvinnans ömsesidiga föreställning om en lycklig 

framtid tillsammans samt mannens och kvinnans ömsesidiga föreställning som omvandlar 

våldshandlingarnas betydelse. 

       Hydén (2008) beskriver att många kvinnor som söker hjälp vid sjukhus för fysiska skador 

inte blir uppmärksammade på rätt sätt. Kvinnorna blir betraktade som misshandlade men 

sjukvårdspersonal undersöker inte närmare kring vad som hänt kvinnorna. En del kvinnor kan 

uppge felaktiga orsaker till de fysiska skadorna och det förekommer att sjukvårdspersonal 

accepterar dessa förklaringar utan närmare undersökning. Författaren menar vidare att många 

ärenden som polisanmäls inte leder till någon påföljd på grund av bristande bevis samt att 

dessa brott inte prioriteras av polisen. En del kvinnor upplever också att deras omgivning inte 

reagerat i så stor omfattning som de hade förväntat sig samt att omgivningen inte vill ta del av 

det kvinnorna varit med om. Dessa faktorer gör att kvinnorna ofta känner sig mycket 

ensamma i den situation de befinner sig i, vilket försvårar för kvinnan att lämna det 

våldsamma förhållandet.  

       Hydén förklarar att många kvinnor som blivit misshandlade känner rädsla för att inte 

kunna skydda sig själva samt rädsla kring den osäkerhet och oberäknelighet som ofta finns i 

ett våldsamt förhållande. Denna osäkerhet och oberäknelighet uppkommer genom att 

kvinnorna upplever att de aldrig kan veta om mannen kommer att utsätta kvinnan för våld 

igen. Kvinnan känner också rädsla för att bli utsatt för våld om hon bryter sig loss från 

mannen vilket gör att hon stannar kvar hos mannen. Det är vanligt att kvinnans omgivning 

inte förstår varför hon stannar kvar i förhållandet, men många kvinnor känner och tror sig ha 

koll på mannen när hon stannar kvar hos honom och att det är när kvinnan lämnar mannen 

som hon mister denna kontroll och riskerar att bli utsatt för grövre våld än om hon stannat 

kvar hos mannen.  

        Hydén menar att kvinnan ofta hoppas på en bättre framtid tillsammans med mannen och 

hoppas på att han inte kommer att utsätta henne för våld igen. Kvinnan tenderar också att 

fokusera på mannens positiva sidor och bortse från de negativa sidorna, vilket kallas positiv 

omtolkning. När kvinnan enbart ser de positiva sidorna hos mannen kan det få allvarliga 

konsekvenser för henne då kvinnan inte ser farorna i den situation kvinnan befinner sig i. Det 

är vanligt att kvinnan egentligen vet om att den fridfulla framtiden tillsammans med mannen 

aldrig kommer att inträffa men att kvinnan förnekar detta och försöker övertyga sig själv om 

att framtiden kommer att bli bra. Hoppet om en bättre framtid lever kvar genom att mannen 

ber kvinnan om förlåtelse genom olika gester. 

       Hydén beskriver att en annan faktor till att kvinnan stannar kvar i förhållandet är att 

våldshandlingarnas betydelse ändras. Detta menas att både mannen och kvinnan skyller 

våldshandlingen på något annat, exempelvis alkoholen. Denna förändring gör att paret anser 

att det var alkoholen som gjorde att mannen utsatte kvinnan för våld, det är alkoholen som bär 

ansvaret. Hydén menar att det är vanligt att mannen och kvinnan förnekar, förskjuter och 

projicerar mannens våldshandlingar vilket gör att de kan berätta om allvarliga upplevelser på 

ett sätt som om de vore oberörda av upplevelserna. Detta kallas för neutraliseringsprocess 

och innebär att mannen och kvinnan ändrar på våldshandlingarnas betydelse och neutraliserar 

det inträffade genom att exempelvis låtsas som att en händelse aldrig inträffat. Detta kan ske 

när våldshandlingen är av lättare slag och grövre våldshandlingar undviks som om de aldrig 

inträffat. När det handlar om grövre våld försöker mannen att försonas med kvinnan och 

skapa en ömsesidig förståelse till det inträffade för att paret ska kunna leva vidare 

tillsammans. 

Faktorer som leder till att kvinnan tar sig ut ur det våldsamma förhållandet  

Hydén (2008) förklarar att det finns faktorer som leder till att kvinnan väljer att lämna 

mannen och de faktorerna är ”det förlorade hoppet om förhållandet”, ”längtan efter ett nytt 
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liv”, ”kvinnans rädsla” samt att mannen lämnar kvinnan.  

       Hydén förklarar att många kvinnor pendlar mellan hopp och förtvivlan under en lång tid 

och att det är hoppet som gör att kvinnan väljer att stanna kvar hos mannen. Det är när 

kvinnans hopp försvunnit och när kvinnan inte längre kan se en positiv framtid med mannen 

som kan leda till att kvinnan tar steget ut ur förhållandet. Det är vanligt att kvinnan känner 

sorg över det förlorade äktenskapet och att livet inte blev som hon hade hoppats och drömt 

om.  

       Enligt Hydén (2008) kan kvinnan få mod och energi till att lämna det våldsamma 

förhållandet när kvinnan inte längre känner att hennes livssituation kan bli värre och då 

kvinnan börjat se självmord som den enda utvägen. Dessa funderingar gör att kvinnan kan få 

energi till att ta sig ur förhållandet när hon når insikt om att hon faktiskt inte vill dö. Kvinnan 

kan också få energi till att lämna mannen då hon förstår eller upptäcker att hennes nuvarande 

livssituation gör att hon missar andra saker i livet, en sådan upptäckt kan exempelvis handla 

om att kvinnan är på väg att mista sin kontakt med sin omgivning, sina barn eller önskan om 

ett bättre liv.  

       Hydén menar att en annan faktor till att kvinnan tar sig ur det våldsamma förhållandet 

kan vara att mannen väljer att lämna kvinnan. Det kan handla om att mannen känner att paret 

glidit ifrån varandra och/eller att mannens känslor för kvinnan har försvunnit vilket gör att 

han väljer att lämna kvinnan 

 

METOD 

Val av vetenskaplig metod 
Enligt Bryman (2002) fokuserar kvalitativ forskning på ord och att få en förståelse för 

respondenternas uppfattningar, tolkningar och upplevelser av sin verklighet. Vidare menar 

författaren att inom den kvalitativa forskningen skapas sociala företeelser genom interaktion 

mellan människor. Larsson (2005) beskriver att ”att se världen med andras ögon” är en 

målsättning inom den kvalitativa forskningsmetoden. Då vi har valt att granska vägen in och 

vägen ut ur ett våldsamt förhållande och i syfte att undersöka kvinnornas upplevelse av dessa 

processer valde vi att göra en kvalitativ studie. Syftet är också att undersöka kvinnornas 

upplevelse gällande vilka svårigheter det kan finnas att lämna en våldsam partner. Larsson 

(2005) beskriver att inom den kvalitativa metoden strävar forskaren efter att nå kunskap om 

personens subjektiva upplevelser. Denna kunskap nås bäst, enligt författaren, genom 

personens egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar. I och med detta anser vi att det är 

lämpligt att utgå från en kvalitativ forskning då vi vill undersöka respondenternas upplevelser. 

I vårt fall skulle inte en kvantitativ forskning kunna ge en lika djupgående förståelse, då den 

kvantitativa forskningen, enligt Bryman (2002), till stor del handlar om mätning, statistik och 

kausalitet. 

Urval och avgränsning  

Vi fann att det var svårt att hitta respondenter till intervjuer som hade egna upplevelser av 

våld i nära relationer. Enligt Bryman (2002) är forskning som kan komma att skada 

respondenten inte att föredra i en studie. Med skada menas exempelvis fysisk skada, att 

personen hindras i sin utveckling samt att självkänslan försämras. Vi insåg att det kunde vara 

svårt att finna kvinnor som fullt ut tagit sig igenom den process det innebär att leva i ett 

våldsamt förhållande. Det skulle således inte vara etiskt rätt av oss att exempelvis kontakta 

kvinnor på kvinnojourer eller liknande ställen, då kvinnorna är mitt uppe i processen.   

       På grund av denna svårighet bestämde vi oss för att genomföra en litteraturbaserad 



15 
 

studie utifrån olika självbiografier kring våld i nära relationer. Bryman förklarar att 

självbiografier kan utgöra studiers primära datakällor eller användas för att komplettera andra 

datakällor.  

  Vi fann sex självbiografier och i vår studie utgår vi från självbiografierna som om vi 

själva hade intervjuat de utsatta kvinnorna. Enligt Bryman är det viktigt att beakta i vilket 

syfte självbiografin skrivits och menar att ibland kan författarna till självbiografierna blivit 

uppmanade att producera självbiografin av olika forskare vilket kan utgöra en skillnad i 

innehåll än om självbiografin varit skriven utan något annat syfte än att bara berätta sin 

historia. I de självbiografier vi utgår från framgår det tydligt att kvinnorna själva valt att 

skriva böckerna. Samtliga sex beskriver att de vill berätta sanningen om hur deras livsituation 

sett ut men samtidigt publicera böckerna som ett stöd och eventuellt hjälpmedel för kvinnor i 

liknande situationer. Vi kan dock inte vara säkra på vilket syfte förlagen har för att publicera 

böckerna, det skulle möjligvis kunna vara att förlagen kan styra berättelserna innehåll i syfte 

att öka försäljningen. 

        Friberg (2012) förklarar att en litteraturbaserad studie innehåller specifika steg såsom 

inledning, bakgrund, problemformulering, syfte, metodbeskrivning och litteratursökning, 

resultat, analys och diskussion, det vill säga samma struktur som vilken annan studie som 

helst. Författaren menar att studien har fokus på litteratursökning, vilket i vårat fall blev 

sökandet efter självbiografierna. Det är denna litteratursökning som ligger till grund för 

studiens resultat och analys.  

Urval 

De sex självbiografier vi valt att använda oss av är följande: 

 -”Den oslagbara” skriven av Maria Carlshamre (2006) 

- ”Boven i mitt drama kallas kärlek” skriven av Unni Drougge (2007)  

- ”Gömda” skriven av Maria Eriksson och Liza Marklund (2000) (i detta fall är det Maria 

Eriksson som är den drabbade) 

- ”Det ska bli ett sant nöje att döda dig” skriven av Magdalena Graaf (2006) 

- ”Hälsa henne att hon ska dö” skriven av Jasmine Kara (2010) 

- ”Dårskap för två. Med livet som insats” skriven av Anna Videll (2000) 

Urvalet av självbiografierna har skett genom ett kriterieurval. Marlow (2001) förklarar att ett 

kriterieurval innebär att respondenter väljs ut utifrån förhandsbestämda kriterier. I urvalet av 

våra självbiografier utgick vi från förutbestämda kriterier såsom kvinnligt kön, att personen 

har egen upplevelse av våld i nära relation där utövaren är en man samt att kvinnorna själva 

har skrivit boken. Boken ”Gömda” valde vi då den utsatta kvinnan tillsammans med en 

författare skrev boken. Ytterligare ett kriterium i vår urvalprocess är att böckerna skulle utgå 

från svenska samhälleliga förhållanden. I och med de kriterier vi utgår från i vårt urval 

avgränsar vi oss även från en alltför omfattande undersökning. Larsson (2005) beskriver att 

det är naturligt att forskaren inom den kvalitativa metoden tvingas avgränsa sig. Dock menar 

författaren att även om forskaren studerar enskilda valda teman försöker forskaren i sin studie 

förstå hur de valda temana hänger ihop i ett helhetsperspektiv.  

Tillvägagångsätt   
I studien valde vi att utgå från förutbestämda teman, dock tillät vi att teman kunde tillkomma 

under datainsamlingsprocessen. Bryman (2002) menar att vid kvalitativa studier är det vanligt 

att formulera teman som kan utgöra ett redskap i sökandet efter relevanta data. Dessa teman 

möjliggör en jämförelse av data för att finna mönster och variationer i de olika temana. I vår 

studie har vi valt ut ett antal teman som vi anser är centrala för vårt ämnesområde.  

       De teman vi använder oss av i studien är följande: normaliseringsprocessen, makt och 

underordning samt uppbrottsprocessen. Dessa teman kunde vi urskilja då vi i ett tidigt skede 
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började söka kunskap om vårt ämnesområde. Utifrån exempelvis tidigare forskning såg vi att 

dessa teman var centrala.  

Litteratursökning  
När vi gjorde vår litteratursökning använde vi oss både av olika databaser men också litteratur 

från olika bibliotek. Litteraturen till den tidigare forskningen hittade vi via olika databaser 

såsom Summon, Diva, Google Scholar med sökord såsom normalisering, våld, 

uppbrottsprocessen, leaving process, women abuse, domestic violence, normalization, gender 

violence samt makt och underordning. Via dessa databaser fann vi både vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar. Vi har även funnit information på olika webbsidor med inriktning mot vårt 

ämnesområde. De självbiografier vi läst fick vi tag på via vänner, Örebro Stadsbibliotek, 

Örebro universitetsbibliotek, Nässjö bibliotek samt Jönköping bibliotek.   

 

Bearbetning och analys av empirin 

Då vi valt sex stycken självbiografier läste vi tre biografier var. När vi läste böckerna sökte vi 

efter svar i böckerna utifrån studiens teman. Vi är medvetna om att beslutet om att dela upp 

böckerna mellan oss kan ha lett till att vi både fokuserar på och missar olika händelser som 

kan vara relevanta.  I och med studiens tidsschema var detta tillvägagångssätt dock mest 

relevant för oss. Efter att läst alla böckerna sammanställde vi resultaten utifrån studiens teman 

och centrala citat från böckerna valdes ut för att stärka kvinnornas berättelser. Larsson (2005) 

menar att inom den kvalitativa forskningen är det av vikt att fokusera analysen på exempelvis 

några specifika teman som kan bindas till studiens syfte och frågeställningar. Vår analys 

syftade till att tolka och förstå resultatet inom ramen av studiens förutbestämda teman samt 

klargöra om studiens syfte uppnåtts och frågeställningarna besvarats. Bryman (2002) förklarar 

att en stor del av analysen handlar om att resultatet kopplas ihop med innebörden av teorin 

och det är också då det egentliga forskningsresultatet framträder.  

 

Bedömningskriterier vid en kvalitativ forskning  
Bryman (2002) beskriver att det finns fyra kriterier för bedömning av en kvalitativ forskning. 

Dessa kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. I och med att vi i 

denna studie inte intervjuat kvinnorna utan istället läst deras självbiografier har vi ingen 

möjlighet att få studiens resultat bekräftat. Detta tyder på att studien inte har en stark 

tillförlitlighet (intern validitet) då vi exempelvis inte haft möjlighet till en 

respondentvalidering, vilket enligt Bryman är en förutsättning för detta.  

       Enligt Bryman har kvalitativa forskningar generellt svårt att överföra (generalisera) sina 

resultat på en större population. Det handlar om att kvalitativa studier ofta undersöker en 

mindre grupp och har fokus på en specifik kontext. Detta leder till att forskaren går miste om 

en större bredd som skulle kunna göra det möjligt att generalisera. Då vi endast läst sex 

stycken självbiografier har vi ingen möjlighet att generalisera studiens resultat.  

       Bryman förklarar att en god pålitlighet (reliabilitet) innebär att forskaren har redogjort för 

studiens olika steg på ett så tydligt och säkert sätt som möjligt. Vi anser att vi i vår studie har 

följt de riktlinjer som finns för hur en litteraturbaserad studie ska genomföras. Vi har på ett så 

tydligt sätt som möjligt redogjort för studiens olika steg i syfte att den ska kunna replikeras. 

Vi anser att det är önskvärt att vår studie ska kunna replikeras då det möjliggör för andra 

forskare att upprepa studien och se om resultaten överensstämmer med varandra. Om det visar 

sig att resultaten överensstämmer skulle det säkerställa vår studies resultat. Bryman menar att 

replikation gör det möjligt att kontrollera resultaten i en studie.    

       Enligt Bryman är det vid en kvalitativ forskning svårt att vara helt objektiv 

(konfirmering). Vi är medvetna om att vi i denna studie inte har kunnat vara helt objektiva. 

Det handlar mycket om att forskaren tillför sina egna värderingar i allt han/hon ser och gör. I 
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och med det känsliga ämnesområde denna studie berör har vi i så stor grad som möjligt 

försökt vara objektiva men vi är även medvetna om att vi inte helt kunnat undgå att bortse 

från våra egna värderingar. De värderingar som skulle ah kunnat påverka studiens resultat 

handlar om inlärda samt omedvetna tankegångar om manligt och kvinnligt samt kring 

heterosexuella kärleksförhållanden.  

 

Etiska reflektioner 
Bryman (2002) förklarar att utifrån etiska överväganden framkommer betydelsen av att ta 

hänsyn till värderingars roll i forskningsprocessen. Värderingar tenderar att ge uttryck för 

forskarens åsikter och förutfattade meningar och kan påverka resultatet i en studie. På grund 

av detta är det av betydelse att forskaren är medveten om sina egna åsikter och förutfattade 

meningar för att kunna kontrollera dem. Det är dock viktigt att vara medveten om att en 

forskare inte alltid kan ha full kontroll men att en medvetenhet kring detta är av stor betydelse 

för forskningsprocessen och resultatet i studien.  

      Vi är medvetna om att vår förförståelse för studiens teoretiska begrepp till viss del styr hur 

resultatet utformas då vi riktar fokus mot det vi anser är relevant och viktigt samt att det finns 

en möjlighet att vi kan missa centrala händelser i kvinnornas berättelser då de ligger utanför 

vår förståelse. Dock har vi genomgående i hela studien en medvetenhet om att vi måste 

kontrollera våra värderingar och åsikter så de inte blir alltför styrande.  

       Enligt Vetenskapsrådet (2013) är det vid forskning viktigt att utgå från det grundläggande 

individskyddskravet vilket består av fyra allmänna huvudkrav. Dessa huvudkrav är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa krav 

har som uppgift att skydda de personer som deltar i forskningen. De fyra huvudkraven handlar 

om att forskaren ska informera deltagarna om forskningens syfte, att deltagarna själva ska 

samtycka till sitt deltagande i forskningen, deltagarnas personuppgifter ska av forskaren 

behandlas med största möjliga konfidentialitet samt att de uppgifter forskaren får av 

deltagarna endast används till forskningens ändamål.  

       Vetenskapsrådet menar att individskyddskravet tillsammans med forskningskravet syftar 

till att vägleda forskaren i sina undersökningar. Dock är det enligt Vetenskapsrådet inte 

meningen att dessa så kallade etiska principer ska ersätta forskarens egna bedömningar och 

ansvar. Då vi i vår studie inte har intervjuat kvinnorna utan endast utgått från deras 

självbiografier är de fyra allmänna huvudkraven Vetenskapsrådet presenterar inte aktuella att 

utgå ifrån för oss. Denna bedömning utgår från att varje självbiografi på eget val av 

författaren är publicerad i syfte att allmänheten ska kunna ta del av dem.  

 

RESULTATREDOVISING 

I detta avsnitt sammanställer vi resultatet av empirin som framkommit ur författarnas 

självbiografier. Det är författarnas berättelser som utgör vårt resultat. Vår empiri har samlats 

in utifrån studiens centrala teman såsom: normaliseringsprocessen, makt och underordning 

samt uppbrottsprocessen Syftet med detta avsnitt är att presentera hur kvinnornas väg in i 

förhållandet sett ut, vilka faktorer som kan försvåra för kvinnorna att lämna mannen samt hur 

vägen ut ur förhållandet sett ut.  

Sammanfattning av självbiografierna 

Följande personer är de personer som berättelserna handlar om och som vi valt att “intervjua” 

genom att läsa biografierna. I vissa av böckerna har författarna inte uppgett mannens namn. 

För att underlätta för oss och för läsaren har vi valt att ge dem fingerade namn.  
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Titel och författare: Den oslagbara - Maria Carlshamre 

Huvudpersoner: Maria C och Christian. Författaren har inte uppgett mannens namn. För att 

underlätta för oss och för läsaren används fingerat namn. 

Beskrivning av boken: Maria C och Christian arbetar tillsammans på en stor tevekanal. Det 

finns en attraktion mellan dem och efter en tid inleder de ett förhållande och får två barn 

tillsammans. De har ett passionerat kärleksliv men Christian kunde även uppvisa en kall sida 

där han helt uteslöt Maria. Deras förhållande börjar präglas av en växelverkan mellan 

kärleksfull ömhet och kall kyla. Det är en växelverkan som binder fast Maria C hos Christian 

och när han en tid in i förhållandet börjar misshandla henne får hon svårt att lämna honom.   

Titel och författare: Boven i mitt drama kallas kärlek - Unni Drougge  

Huvudpersoner: Unni och Nicklas  

Beskrivning av boken: Unni är författare och fembarnsmamma. Hon träffar Nicklas på en 

fest och de inleder snabbt ett förhållande. Det är ett förhållande som präglas av förälskelse 

men som snabbt övergår i att Unni kontrolleras mer och mer av Nicklas. Efter en tid in i 

förhållandet börjar även Nicklas misshandla Unni. Hennes liv styrs helt plötsligt av Nicklas 

tankar, åsikter och humör, något som leder till att hon både förlorar kontakten med sina barn 

och att han förstör hennes yrkesliv.  

Titel och författare: Gömda - Maria Eriksson och Liza Marklund  

Huvudpersoner: Maria E och Ibrahim. Författaren har inte uppgett mannens namn. För att 

underlätta för oss och för läsaren används fingerat namn. 

Beskrivning av boken: Maria och Ibrahim träffas på en fest. Efter att de träffats några gånger 

inleder de ett förhållande. De umgås mycket intensivt men Ibrahim blir snart in i förhållandet 

svartsjuk och kontrollerande vilket hindrar Maria från vardagliga handlingar. Ibrahim börjar 

bli våldsam mot Maria men kan samtidigt stundvis uppvisa en mycket romantiskt sida vilket 

håller henne fast i förhållandet. Tillsammans får de en dotter, något som Ibrahim är besviken 

över och han visar inget intresse för barnet. Ibrahims misshandel av Maria eskalerar till sin 

yttersta gräns och Maria tvingas fly från honom otaliga gånger.    

Titel och författare: Det ska bli ett sant nöje att döda dig - Magdalena Graaf  

Huvudpersoner: Magdalena och Jorma  

Beskrivning av boken: Magdalena är medveten om att Jorma har ett kriminellt förflutet och 

ett rykte om sig att inte behandla kvinnor väl, ändå vill hon träffa honom och när han bjuder 

henne på dejt tackar hon ja. Jorma uppvisar snabbt en aggressiv och svartsjuk sida som leder 

till att Magdalena känner sig otrygg i förhållandet. En tid in i förhållandet börjar Jorma 

misshandla Magdalena men trots våldet har hon fortfarande ett hopp om att det ska bli bättre. 

Tillsammans får de en son men det stoppar inte Jormas fysiska och psykiska misshandel av 

Magdalena.    

Titel och författare: Hälsa henne att hon ska dö - Jasmine Kara  

Huvudpersoner: Jasmine och Abraham. Författaren har inte uppgett mannens namn. För att 

underlätta för oss och för läsaren används fingerat namn. 

Beskrivning av boken: Jasmine och Abraham går på samma högstadium och inleder ett 

förhållande. I början av förhållandet har de mycket roligt tillsammans men efter en tid visar 

Abraham upp en aggressiv sida och de börjar bråka mer och mer. Abraham börjar misshandla 

Jasmine, något som gör henne mycket ledsen men samtidigt tänker hon att deras förhållande 

kommer bli bra igen. Dock blir inte förhållandet bättre och Jasmine börjar bestraffa sig själv 

över hur deras situation ser ut genom att skära sig i armar och ben.   
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Titel och författare: Dårskap för två. Med livet som insats - Anna Videll  

Huvudpersoner: Anna och Janne  

Beskrivning av boken: När Anna träffar Janne för första gången fattar hon tycke för honom 

på en gång. Början av deras relation präglas av en känslomässig berg- och dalbana där Janne 

pendlar mellan att vara väldigt kärleksfull mot Anna men samtidigt kunde han helt utesluta 

henne. Anna anser dock att han är mannen i hennes liv och de flyttar relativt snabbt ihop. 

Efter att de flyttat ihop börjar Janne alltmer uppvisa en svartsjuk och kontrollerade sida och 

helt utan förvarning kommer hans första slag.  

Normaliseringsprocessen 

Samtliga kvinnor berättar att deras förhållande inleddes med en förälskelse där mannen 

uppvaktar kvinnan och beter sig mycket artigt. Exempelvis redogör kvinnorna för att mannen 

vid första dejten uppvaktade dem med blommor eller andra presenter. Kvinnorna upplever 

denna extrema artighet som ovanlig men samtidigt uppskattar de den och känner sig speciella. 

Det framkommer att samtliga av kvinnorna snabbt inleder ett förhållande med mannen och 

uttrycker att han är den rätta. Samtliga förhållanden präglas av att kvinnorna mår bra av 

förhållandet och känner glädje över att träffat ”sin man”. Alla sex kvinnorna redogör för att 

paret började umgås mycket intensivt och att kvinnan fick allt mindre tid till att umgås med 

vänner och familj. Allt eftersom tiden gick framkommer det att mannen började uttrycka sitt 

ogillade av kvinnans vänner vilket resulterade i att samtliga av kvinnorna tog avstånd från 

sina vänner, exempelvis genom att de slutade ringa de vänner mannen inte gillade. Dock 

ansåg mannen att det gick bra att de umgicks med hans vänner. Alla sex kvinnorna berättar att 

mannen relativt snabbt uppvisar en svartsjuk sida och att de till en början uppskattade detta 

och såg det som ett slags bevis på kärlek från mannens sida. Dock eskalerade mannens 

svartsjuka vilket begränsande kvinnornas liv mer och mer. Unni förklarar att avundsjukan från 

Nicklas sida växte sig större och större. Den la sig ”som ett mörkt moln” över deras 

förhållande där både Unnis nutida handlingar och gamla kärleksliv blev en måltavla för 

Nicklas avundsjuka, aggressivitet och surhet. Unni berättar att hon försökte att motbevisa eller 

sätta sig emot Nicklas avundsjuka något som tidvis gick över i ett slags accepterande i syfte 

att inte skapa konflikter. Alla sex kvinnorna redogör för att de också skuldbelade sig själva för 

mannens svartsjuka. De menade att deras handlingar var uppkomsten till mannens svartsjuka 

beteende. Exempelvis uttrycker Magdalena det på följande sätt: 

       ”Var det inte dumt gjort av mig att gå iväg med hunden och Uffe när jag visste hur mycket Jorma 

       älskade mig och hur svartsjuk han faktiskt var?” 

Samtliga av kvinnorna redogör för att mannen stegvis börjar kritisera dem mer och mer. Hans 

kritik handlar exempelvis om hennes utseende, beteende, vardagliga handlingar, fostran av 

barn, arbete samt umgängeskrets. Det framkommer att alla sex kvinnorna anpassade sig efter 

mannens kritik för att göra honom nöjd och undvika konflikter. Samtliga kvinnor beskriver att 

kritiken de utsattes för ledde till att de sakta bröts ned och deras självförtroende förminskades. 

Som en följd av kritiken mot kvinnorna kommer också de första slagen. Alla sex kvinnorna 

berättar att de i början av misshandeln ifrågasatte misshandeln och sa emot mannen men med 

tiden inser samtliga kvinnor att deras ifrågasättning gentemot mannen bara förvärrade 

situationen. Under misshandelns gång anpassar sig kvinnorna efter mannen i ett försök att 

undvika mannens våld.  Exempelvis förklarar Magdalena att hon kunde känna av tillfällena då 

Jorma var på dåligt humör. Vid dessa tillfällen väntade Jorma på att Magdalena skulle göra 

något misstag som gav honom en chans att skälla ut henne och påpeka hur misslyckad hon 

var. I syfte att inte ge Jorma någon anledning att bli arg på henne brukade Magdalena försöka 

göra sig själv så osynlig som möjligt. Ytterligare ett exempel på anpassning är då Maria E 



20 
 

förklarar att hon funderade på att konventera till Ibrahims religion islam i syfte att försöka 

förstå hans beteende bättre och kunna anpassa sig ännu mer efter honom.  

       Alla sex kvinnorna berättar att i början av förhållandet kunde mannen visa ånger efter att 

han misshandlat henne. Mannen uppvaktade då kvinnan och visade återigen den romantiska 

sida kvinnan en gång blivit förälskad i. Exempelvis beskriver Anna att Janne kunde växla i sitt 

humör mellan ilska och ömhet. Hon förklarar att han kunde vara väldigt aggressiv för att i 

nästa stund bekräfta hur viktig hon var för honom och hur rädd han var för att förlora henne. 

Anna beskriver att hon levde för dessa stunder. Maria C beskriver att deras förhållande 

präglades av ett passionerat kärleksliv men ju längre tid hon utsattes för misshandeln desto 

mer började hon leva för passionen. Hon menade att den ersatte allt och i jämförelse med 

passionen var ”allt annat småaktigt och futtigt”. 

        Alla sex kvinnorna berättar att mannens beteende bortförklarades på olika sätt, antingen 

genom mannens kultur/religion, mannens alkohol- och drogvanor samt mannens erfarenhet av 

våld som barn. Anna redogör för när hon misshandlades för första gången. Janne var vid det 

tillfället full mitt på dagen och började på en gång att klaga på henne. Hans ilska varvades upp 

och helt utan förvarning slog han henne i ansiktet. Anna beskriver att hon kände sig helt 

chockad, arg, förnedrad och maktlös. Magdalena beskriver att det grövsta våldet utövades i 

samband med att Jorma hade druckit alkohol och hon menar att det var detta våld som han 

enklast kunde be om ursäkt för. Maria E berättar att Ibrahim skyllde sina våldshandlingar på 

sin religion och att han använde sin tro på islam som en ursäkt. Jasmine beskriver att 

Abraham hade tidigare upplevelser av våld i hemmet och att Abrahams syn på kvinnor 

präglades av hans muslimska kultur. Hon beskriver att Abraham ville att hon skulle 

konvertera till islam men att hon inte tyckte det kändes helt rätt att börja använda slöja men 

samtidigt tyckte hon att det kändes rätt då hon ville göra det för hans skull. Maria C berättar 

att Christian hade egen erfarenhet av våld som barn. Hon berättar att Christian sa till henne att 

det fanns en ”svart sida” hos honom som ibland kommer fram.  

        Hälften av kvinnorna beskriver att mannen tydliggör de olika rollerna i förhållandet. 

Enligt mannen var kvinnans uppgift att sköta om hushållet och passa upp på mannen medan 

hans uppgift var att försörja familjen. Maria E berättar att Ibrahim uttryckte det på följande 

sätt:  

       ”Att du inte kan lära dig att uppföra dig som en anständig kvinna och lyda din man. Jag säger ju åt 

       dig att du ska ställa dig upp på benen och gå ut i köket och laga mat. Att det ska vara så förbannat 

       svårt att fatta.” 

Två av kvinnorna redogör för att mannen hade starka åsikter angående hur barnen skulle 

uppfostras, exempelvis kunde det handla om att barnet inte skulle gå på dagis utan istället 

skulle tas om hand av kvinnan.  

       Samtliga av kvinnorna beskriver att de ständigt försökte hålla uppe en fasad. Det 

framkommer att kvinnorna sminkade över blåmärken i ansiktet eller klädde sig i kläder som 

dolde sår och märken på kroppen som orsakats av våldet. Om arbetskollegorna frågade om 

något blåmärke på kroppen ljög kvinnan och påstod att hon exempelvis hade ramlat. Samtliga 

kvinnor berättar att de inte ville att någon i deras omgivning skulle få reda på vad som 

egentligen hände och att om mannen exempelvis uppvisade ett aggressivt beteende bland folk 

kunde kvinnan bortförklara det med att mannen hade det stressigt på jobbet.  

       Maria C redogör för att hon många gånger tänkte att våldet hon utsattes för kunde vara 

värre. Vid ett tillfälle när Christian i sin aggression hällde ett glas vatten över Maria, tänkte 

hon efteråt att det inte var så farligt, det var ju bara vatten. 

       Samtliga av kvinnorna förklarar att våldet med tiden eskalerar, att de psykiskt bryts ner 

samt att de började betrakta sig själva utifrån de glåpord mannen kallade dem för. Jasmine 
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berättar att hon började nedvärdera sig själv och ansåg att hon inte var värd någonting. 

Jasmine uttrycker sig på följande sätt: 

      ”För varje rispning tänkte jag: jag förtjänar det här för att jag sprang ifrån honom, jag är äcklig, 

       jag är värdelös.” 

Det framkommer även att mannen inte längre visade någon ånger över sina våldshandlingar 

och att våldet sker utan förvarning. Maria C förklarar att hon efter en tid in i förhållandet 

började tvivla på sitt eget förstånd och hennes egna bedömningar.  

”Allt oftare böjde jag mig för hans version av verkligheten när vi hade olika uppfattningar. Till 

slut hade jag knappt någon egen uppfattning om hur vårt privatliv skulle se ut”  

Magdalena förklarar att hon gav sig själv skulden för Jormas våld eftersom hon ständigt fått 

höra hur oduglig hon var. Till slut insåg hon att hon inte var värd någonting och att hon var 

misslyckad, hon blev istället tacksam över att Jorma var tillsammans med henne. Ytterligare 

ett exempel ger Maria E då hon beskriver att hon till slut såg sig själv som fet, ful och oduglig 

och att ingen annan skulle vilja vara tillsammans med henne eftersom detta var det hon 

ständigt fick höra från Ibrahim. Trots att våldet eskalerar och att kvinnorna psykiskt bryts ner 

framkommer det att alla sex kvinnorna har ett hopp om att deras situation ska förändras och 

att förhållandet ska bli bra igen. De intalar sig om att allt kommer bli bra och lösa sig bara en 

liten förändring sker. Samtliga av kvinnorna beskriver att de är medvetna om att de behandlas 

illa men rädslan för att bli ensam, en stark tro på en förändring, rädslan för mannens reaktion 

om hon lämnar honom samt kärleken till mannen håller kvinnan kvar.  

       Hälften av kvinnorna berättar att de tvingades till sexuella handlingar. De tvingades att 

ställa upp på mannens sexuella krav i syfte att undvika mer våld. Unni uttrycker sig på 

följande sätt:  

       ”Jag brydde mig inte längre om min kropp. Det fanns inget efteråt, efter dig. Jag hade gett mig åt 

       dig och dina nycker, dina lustar och perversioner. Det räckte att se dig njuta. Även om det skedde 

       till priset av min smärta och mitt liv.”. 

Makt och underordning  
Alla sex kvinnorna förklarar att mannen genom sin kontroll isolerade kvinnan från omvärlden 

och att paret levde enbart tillsammans med varandra. Anna uttryckte att denna isolering med 

Janne ledde till att behovet av bekräftelse från honom ökade ytterligare. I samband med 

isoleringen upplevde hälften av kvinnorna en vilja att ta hand om mannen. Exempelvis 

beskriver Unni att ett begär växte inom henne om att hon måste ta hand om Nicklas. Två av 

kvinnorna beskriver att mannen i sin process av isolering fantiserade om magiska drömmar 

som kunde ske när endast de två var tillsammans. Dock förklarar samma kvinnor att när det 

väl var endast de två började mannen ofta kritisera och nedvärdera kvinnan. Jasmine beskriver 

att hon inte alls fick träffa sina vänner, enda gången hon fick vistas ute var när hon skulle 

träffa Abraham och gjorde hon inte som hon blev tillsagd hotade han att ta livet av henne. 

Anna beskriver att Janne fick total kontroll över hennes liv. Hon beskriver att han aldrig 

släppte henne ur sikte, han lyssnade av hennes telefonsamtal samt skjutsade och hämtade 

henne från jobbet. 

       Gemensamt för alla kvinnorna var att mannen bestraffade kvinnan när han ansåg att hon 

hade gjort något fel. Det framkommer att mannen ofta letade efter anledningar till att kunna 

bestraffa kvinnan. Ett vanligt fel kvinnorna kunde bli anklagade för var att de flirtade med 

eller var otrogna med andra män. Magdalena berättar att Jorma kunde slita av henne kläderna 

och bestraffa henne genom att hon fick sitta naken ute på balkongen. Magdalena förklarar 

också att Jorma sagt att han låtit ett laboratorium göra undersökningar på hennes underkläder 
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och att resultaten funnit sperma, vilket ledde till timtals förhör angående detta. Jasmine 

beskriver hur Abraham hade tagit kontrollen över hennes liv, exempelvis fick hon huvudet 

upptryckt mot en betongvägg för att hon inte berättat för honom att hon tagit en långpromenad 

med en av sina bästa vänner.  

       Alla sex kvinnorna berättar att mannen kontrollerade dem genom att hota att skada dem 

eller någon närstående om de inte gjorde som mannen ville. Samtliga av kvinnorna beskriver 

att rädslan för mannen är mycket framträdande och ledde till att deras liv begränsades och 

kontrollerades. Fyra av kvinnorna redogör för att även tiden efter att förhållandet tagit slut 

präglades av en rädsla för mannen. Detta resulterade i att dessa kvinnor en tid fortsatte leva ett 

begränsat liv. Exempelvis förklarar Jasmine att hon efter en tid i New York återvände till 

familjen i Örebro och då kom alla minnen och rädslan för Abraham tillbaka. Hon vågade inte 

gå ut ensam.  

       Samtliga kvinnor menar att de nedvärderades genom olika kränkningar. Exempel från 

Magdalena är då Jorma säger:  

       ”Fy fan vad du är ful. Vad är du bra till? Du är bara ett jävla luder som är oduglig på allt. Vad är 

       du för en mamma egentligen? Du ska bort; ja du ska ersättas…”. 

Ytterligare ett exempel från Anna är när Janne vill att hon ska be om nåd för sitt liv efter 

timmar av misshandel:  

       ”Det var förnedrande att tvingas göra det. Han spottade mig rakt i ansiktet med orden: Du är den 

       fulaste och äckligaste kvinnan som finns [.….] Tårarna rann men jag vågade inte gråta högt för då 

       visste jag att han skulle reta sig på det.”. 

Alla sex kvinnorna förklarar att mannens kränkningar skapade osäkerhet, bristande 

självförtroende samt skam och skuldkänslor. Hälften av kvinnorna uttrycker att de kunde 

tycka synd om sin man trots den misshandel och nedvärdering han utsatte dem för. 

Uppbrottsprocessen 
Fyra av kvinnorna beskriver att efter en långvarig tid i det våldsamma förhållandet började 

kvinnorna fundera på hur deras liv skulle kunna se ut utan mannen. De funderade även på hur 

de skulle gå tillväga för att lämna mannen. Det framkommer av dessa kvinnor att detta är en 

process som pågått en längre tid då de sökt hjälp hos exempelvis kvinnojourer flera gånger 

men att de gått tillbaka till mannen på grund av ånger eller känslor av att svika mannen. Det 

framkommer att fem av kvinnorna till slut nådde en insikt om att de faktiskt måste lämna 

mannen. Denna insikt grundar sig ofta i att våldet har eskalerat till sin yttersta gräns då 

kvinnan fruktar för sitt liv eller att kvinnorna håller på att förlora någon närstående, 

exempelvis sina barn. Magdalena förklarar att hon nådde insikt om att hon var tvungen att 

lämna Jorma i syfte att skydda sitt barn. Hon förklarar att hon hade nått en punkt där hon inte 

längre brydde sig om vad Jorma gjorde mot henne och att hon egentligen bara ville dö men 

hennes kärlek till hennes son fick henne att kämpa. Hon förstod att det endast var hon själv 

som kunde rädda dem.  Även Maria C beskriver att en avgörande anledning till att hon 

lämnade Christian var att hon såg skräcken hos sina barn och kände en skyldighet att få ett 

slut på det destruktiva förhållandet. Anna beskriver att hon inte längre är lika känslomässigt 

bunden till Janne. Detta kommer hon underfund med under tiden Janne sitter i fängelse för 

andra gången. Anna uttrycker sig på följande sätt: 

        ”Vill stå på egna ben och vara fri från att leva i rädsla och destruktivitet i mitt liv. Men rädslan 

         över att bryta med honom är stor.” 

 Det framkommer att alla sex kvinnorna fick hjälp från familj, vänner och/eller professionella 

att ta det slutgiltiga steget.  Exempelvis berättar Anna att hennes förhållande hade nått sin 
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yttersta gräns då hon började fundera på självmord och där det egentligen handlade om vem 

som dödade vem först i förhållandet. Hon berättar att hon betraktade döden som en befrielse 

och att det var den insikten som fick henne att fatta beslutet att söka hjälp hos en 

”kvinnobehandling”.  Jasmine berättar att hon inte själv kom till insikt om att hon var tvungen 

att lämna Abraham utan istället var det hennes familj som förbjöd henne att träffa honom 

vilket ledde till att förhållandet mellan dem tog slut. 

       Fem av kvinnorna beskriver att de efter att de lämnat mannen bodde på hemliga platser 

exempelvis lägenheter i andra städer eller kvinnojourer. De berättar att det fanns en stor rädsla 

hos dem att träffa mannen. Dessa kvinnor beskriver också att när de hade lämnat mannen 

hade de fortfarande känslor för mannen vilket resulterade i svårigheter med att kunna gå 

vidare med sina liv. Jasmine förklarar att en tid efter uppbrottet träffar hon en ny kille och 

hade då ett stort behov av att få bekräftelse men hon mådde samtidigt mycket dåligt under 

detta nya förhållande och hon kunde inte uppskatta den nya killens kärlek. Unni beskriver att 

efter att hon lämnat Nicklas drabbades hon av en stor sorg och saknad.  Det framkommer att 

både Magdalena och Jasmine en lång tid efter att förhållandet var slut träffade den våldsamma 

mannen och vid denna träff insåg de båda att de inte längre hade några känslor för mannen.  

       Maria E förklarar att det var Ibrahim som valde att lämna henne då han ansåg att han inte 

hade någon nytta av henne längre. Dock fortsatte Ibrahim att kontrollera och misshandla 

henne. Ibrahim ansåg att Maria fortfarande var hans och det var han som skulle avgöra när det 

verkligen var slut mellan dem. Maria beskriver att hon och hennes nya familj tvingades 

anpassa sitt liv efter Ibrahims våld och kontroll och när Maria såg ”ondskan i vitögat” insåg 

hon att hon och den nya familjen måste fly från Ibrahim och leva gömda.  

       Samtliga av kvinnorna berättar att de efter en längre tid efter att förhållandet tagit slut 

insåg att de återigen kände sig starka och öppna för en bättre framtid. Unni uttrycker sig på 

följande sätt:  

       ”Jag är 50 år. Ingen jävel ska få sätta sig på mig.” 

 

ANALYS 

I detta avsnitt presenteras studiens analys utifrån temana normaliseringsprocessen, makt och 

underordning samt uppbrottsprocessen. Analysen tar sin utgångspunkt i studiens teoretiska 

begrepp och dessutom görs jämförelser med tidigare forskning. Analysen syftar till att tolka, 

förstå och förklara empirin.  

Normaliseringsprocessen 
Av samtliga kvinnor i vår studie framkommer det att deras förhållande inleds med en 

förälskelse där kvinnan uppvaktas av mannen. Paret började umgås mycket intensivt vilket 

gav kvinnan mindre tid med familj och vänner. Stegvis börjar mannen uttrycka sina åsikter 

gällande kvinnans familj och vänner vilket resulterade i att kvinnan tog avstånd från dem. 

Exempelvis kunde kvinnan sluta ringa de vänner mannen inte gillade. Vi tolkar detta som en 

form av medveten isolering från mannens sida där han vill ta kontroll över kvinnan enligt 

Lundgrens (1991)  normaliseringsprocess där hon redogör för att en central taktik handlar om 

att mannen isolerar kvinnan för att kunna kontrollera henne. Med andra ord handlar det om att 

mannen vill avskilja kvinnan från hennes normala sociala miljö.  

  Alla kvinnor i vår studie berättar att mannen stegvis började kritisera kvinnan. Kritiken 

kunde exempelvis handla om hennes utseende, beteende och vardagliga handlingar. Samtliga 

kvinnor började anpassa sig efter mannens kritik i syfte att göra mannen nöjd och undvika 

konflikter. Lundgren förklarar att mannen använder isoleringen som ett verktyg för att kunna 
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ta kontroll över kvinnans liv, det vill säga kvinnans tankar, beteenden och känslor. Även 

Woods (2001) studie visar att kvinnorna upplevde att männen kritiserade dem för deras 

utseende, beteende och intressen, vilket ledde till att kvinnorna försökte anpassa sig efter 

mannens kritik. Med andra ord ser vi ett genomgående mönster i hur männen strategiskt 

börjar kontrollera kvinnan genom sin kritik och isolering. Det finns således tydliga likheter 

mellan kvinnornas berättelser i vår studie och resultaten från Woods och Lundgrens 

forskning.  

        Kvinnorna beskriver att mannen uppvisade en svartsjuk sida vilket begränsade deras liv. 

Kvinnorna berättar att de skuldbelade sig själva för mannens svartsjuka, då de kände att deras 

handlingar ledde till att mannen blev svartsjuk. Magdalena uttrycker sig på följande sätt: 

       ”Var det inte dumt gjort av mig att gå iväg med hunden och Uffe när jag visste hur 

       mycket Jorma älskade mig och hur svartsjuk han faktiskt var” 

Vi ser att det sätt kvinnorna skuldbelägger sig själva för våldet liknas vid den redogörelse 

Lundgren (1991) gör gällande kvinnans skuldbeläggning vilket leder till att kvinnan anpassar 

sig efter mannens syn på hur en kvinna bör vara. Detta bekräftar även Woods (2001) studie 

där hon menar att kvinnorna accepterar våldet och den underordning hon befinner sig i utifrån 

samhällets normer gällande manlighet och kvinnlighet. Vi ser också likheter med kvinnornas 

berättelse om skuldkänslor med Woods studie som menar att det är vanligt att kvinnorna 

känner skuld för det våld de utsätts för och att det är dem som orsakar mannens 

våldshandlingar. Detta leder i sin tur till att kvinnorna känner att de kan kontrollera/stoppa 

våldet genom att undvika att provocera våldshandlingarna. Kvinnorna i vår studie berättar att i 

samband med mannens kritik och svartsjuka kom också de första slagen. I och med det 

anpassade sig kvinnorna ännu mer än tidigare i försök att undvika våldet och att göra mannen 

nöjd.  Exempelvis berättar Maria E att hon funderade på att konvertera till Ibrahims religion 

islam i syfte att försöka förstå hans beteende bättre. Kvinnorna berättar även att de stegvis 

bröts ner och att deras självförtroende försämrades. Vi tolkar det som att det sker en process 

av anpassning hos samtliga kvinnor utifrån Lundgrens teori (1991) gällande de mekanismer 

som leder till en anpassning, det hon kallar normaliseringsprocessen. En av mekanismerna 

handlar om att kvinnan stegvis bryts ned genom det våld mannen utsätter henne för. 

Ytterligare en tolkning är att kvinnornas anpassning är en taktik för att undvika mannens våld, 

då kvinnan enligt Lundgren kan utveckla en taktik som handlar om att kvinnan rättar sig efter 

mannens åsikter i syfte att undvika mannens våldhandlingar.  

       Alla sex kvinnor i vår studie beskriver att mannen i början av förhållandet kunde visa 

ånger efter att han misshandlat henne. Efter dessa tillfällen uppvaktade han kvinnan i ett 

försök att få hennes förlåtelse. Han uppvisade då den romantiska sidan kvinnan från början 

blev förälskad i. Exempelvis beskriver Anna att Janne kunde växla i sitt humör mellan ilska 

och ömhet. Hon förklarar att han kunde vara väldigt aggressiv för att i nästa stund bekräfta 

hur viktig hon var för honom och hur rädd han var för att förlora henne. Anna beskriver att 

hon levde för dessa stunder. Maria C beskriver att deras förhållande präglades av ett 

passionerat kärleksliv men ju längre tid hon utsattes för misshandeln desto mer började hon 

leva för passionen. Hon menade att den ersatte allt och i jämförelse med passionen var ”allt 

annat småaktigt och futtigt”. Vi tolkar mannens växelverkan som ett sätt att få kontroll över 

kvinnan enligt Lundgrens (1991) teori om mannens växelverkan mellan våld och värme vilket 

enligt författaren är det mest effektiva sättet för honom att kontrollera kvinnan. Vi tolkar även 

att denna växelverkan är en faktor som leder till kvinnans anpassning, då Lundgren menar att 

växelverkan mellan våld och kärleksfullhet utgör en av mekanismerna som leder till kvinnans 

anpassning. Woods (2001) studie bekräftar detta då det framgår att kvinnorna ansåg att det 

goda övervägde det onda då det efter varje misshandelstillfälle inföll en period av kärlek, 

vilket kunde liknas vid en smekmånad.   
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       Samtliga kvinnor i vår studie berättar att mannens beteende bortförklarades på olika sätt, 

antingen genom mannens kultur/religion, mannens alkohol- och drogvanor samt mannens 

erfarenhet av våld som barn. Exempelvis redogör Anna för när hon misshandlades för första 

gången. Janne var vid det tillfället full mitt på dagen och började klaga på henne. Hans ilska 

varvades upp och helt utan förvarning slog han henne i ansiktet. Anna beskriver att hon kände 

sig helt chockad, arg, förnedrad och maktlös. Ytterligare ett exempel är då Jasmine beskriver 

att Abraham hade tidigare upplevelser av våld i hemmet och att Abrahams syn på kvinnor 

präglades av hans muslimska kultur. Woods studie redogör för att kvinnorna utifrån sitt 

romantiska perspektiv på förhållandet ansåg att männen inte var deras ”riktiga” män när de 

blev utsatta för hans våld. Lundgren (1991) förklarar att det är vanligt att kvinnan bland annat 

ser våldet som en olyckshändelse.  I Wiklunds, m.fl. (2010) studie framkommer att mannens 

kontroll gentemot kvinnan kan ha ett religiöst ursprung, där religionens regler ligger till grund 

för mannens handlingar. Vi ser utifrån kvinnornas berättelser likheter med ovanstående 

författare. Det handlar om att kvinnorna finner olika anledningar de kan skylla våldet på vilket 

bekräftas av författarnas redogörelser.   

       Alla kvinnorna i vår studie beskriver att de strävade efter att hålla uppe en fasad. 

Exempelvis genom att sminka över blåmärken, klä sig i kläder som dolde sår och märken 

samt ljuga för arbetskollegor om uppkomsten för såren och märkena. De berättar att de inte 

ville att någon utomstående skulle få reda på vad som egentligen hände. Vi tolkar detta som 

ett sätt att normalisera våldet då de intalar utomstående att allt är bra. Det kan också vara 

möjligt att kvinnornas försök till övertygelse för utomstående var ett sätt för kvinnorna att 

även intala sig själva att allt var bra samt försök till att skydda sitt förhållande. Detta bekräftas 

även i Woods (2001) studie där det framkommer att många av kvinnorna inte ville berätta 

sanningen för deras omgivning då deras föreställning om förhållandet som en ”romantisk 

saga” skulle fallera om det mötte kritik från omgivningen.   

       Hälften av kvinnorna i vår studie berättar att mannen tydligt visade vilka de olika rollerna 

i förhållandet var. Mannen ansåg att kvinnans uppgift var att sköta om hushållet och passa 

upp på mannen medan hans uppgift var att försörja familjen. Två av kvinnorna beskriver 

också att mannen hade strikta regler för hur barnen skulle uppfostras då han exempelvis ansåg 

att kvinnan skulle ta hand om barnet istället för att låta barnet gå på dagis. Med andra ord 

tolkar vi kvinnornas anpassning till rollen som hemmafru som en anpassning till mannens syn 

på hur en man och en kvinna ska bete sig. Detta kan förklaras enligt Lundgrens (1991) teori 

om att mannen utgår ifrån sin egen föreställning gällande maskulinitet och femininitet och vill 

att parets verklighet stämmer överens med hans föreställning. Det är när denna föreställning 

inte stämmer överens med hur mannens och kvinnans förhållande ser ut i verkligheten som 

han väljer att använda sig av våldshandlingar i syfte att upprätthålla den ”rätta ordningen”.  

Utifrån detta tolkar vi att kvinnan stegvis tar över mannens perspektiv på kvinnans roll i 

förhållandet vilket också leder till att våldet blir förståeligt för henne samt ett vanligt inslag i 

vardagen. Detta kan bekräftas utifrån Virkkis (2007) studie som visar att kvinnor som har 

erfarenhet av våld ofta minimerar och legitimerar våldet.  

       Maria C berättar att hon hela tiden i förhållandet tänkte att våldet kunde vara värre. 

Exempelvis beskriver hon ett tillfälle där Christian hällde vatten över henne då han var arg, 

efteråt tänkte Maria C att det ju egentligen inte var så farligt, det var ju bara vatten. Woods 

(2001) studie visar att kvinnorna kunde ha en föreställning om att det våld de utsattes för inte 

var så hemskt som det kunde ha varit.  En del av dessa kvinnor accepterade våldet på grund av 

att de ansåg att det kunde ha varit värre, vilket också resulterade i att de stannade kvar i 

förhållandet.  Vi tolkar Maria C:s föreställning om sin situation som ett slags accepterande av 

våldet. Vi tolkar även Maria C:s situation utifrån Lundgrens (1991) beskrivning av att 

kvinnan under misshandels gång har svårt att uppfatta vad som är godtagbart och icke-

godtagbart beteende. Författaren beskriver att kvinnan tvingas rätta sig efter mannens vilja 
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och att mannen kan uppvisa olika beteenden, vilket kan göra det svårt för kvinnan att urskilja 

beteenden som är acceptabla och inte. Detta är något vi kan se är applicerbart på Maria C:s 

situation.   

       Samtliga av kvinnorna i vår studie berättar att en följd av våldet var att de psykiskt bröts 

ned och började betrakta sig själva utifrån mannens kritik av dem. Exempelvis uttrycker sig 

Jasmine på följande sätt: 

       ”För varje rispning tänkte jag: jag förtjänar det här för att jag sprang ifrån honom, jag 

         är äcklig, jag är värdelös.” 

Kvinnorna i vår studie berättar även att mannen till slut inte visade någon ånger över sina 

våldshandlingar och att våldet skedde utan förvarning samt att våldet stegvis eskalerade. Vi 

tolkar att kvinnornas mående och förändrade synsätt på sig själva kan förstås utifrån 

Lundgrens teori som visar att kvinnan stegvis intar mannens perspektiv gällande kvinnlighet, 

vilket innebär att kvinnan kommer att se sig själv på liknande sätt som mannen gör. Kvinnan 

kommer då att förändra sig själv från den hon är. Vi tolkar att anledningen till att våldet 

stegvis eskalerade kan förstås utifrån Lundgrens (1991) teori om att mannen får erotiska 

känslor i sitt våldsutövande, vilket leder till att mannen strävar efter att återigen få uppleva 

dessa känslor. Vidare förklarar författaren att mannen skapar kontroll gentemot kvinnan i sitt 

våldsutövande och stegvis kommer grövre våldshandlingar att användas då mannens erotiska 

känslor till våldet blir den drivande kraften.  

       Hälften av kvinnorna i vår studie beskriver att de tvingades till sexuella handlingar. Det 

handlar om att kvinnorna tvingades ställa upp på sexuella handlingar i syfte att undvika 

mannens våld. Exempelvis uttrycker Unni följande: 

       ”Jag brydde mig inte längre om min kropp. Det fanns inget efteråt, efter dig. Jag hade   

         gett mig åt dig och dina nycker, dina lustar och perversioner. Det räckte att se dig njuta.   

         Även om det skedde till priset av min smärta och mitt liv.”. 

Detta är en ännu en sekvens av kvinnornas berättelser där vi kan se kopplingar till Lundgrens 

teori gällande mannens erotiska känslor. Utifrån Unnis citat tolkar vi att hon kommit till en 

punkt där hon inte längre bryr sig om vad Nicklas gör mot henne. Det skulle möjligtvis kunna 

vara så att Unni utvecklat en taktik för att anpassa sig efter Nicklas i syfte att inte riskera att 

dö.  Vår tolkning bekräftas av att Lundgren beskriver att kvinnan kan utveckla en taktik som 

går ut på att anpassa sig efter mannen för att inte dö. Vår tolkning bekräftas även av Woods 

(2001) studie då det framkommer att kvinnorna lärde sig att läsa av männen och vad som 

utlöste männens aggression. Detta ledde till at kvinnorna anpassade sig i syfte att undvika att 

göra männen arga.   

       Samtliga av kvinnorna i vår studie berättar att de hade en stark tro om att allt skulle lösa 

sig och att deras förhållande skulle bli bra igen. De intalade sig om att en lösning skulle finnas 

bara en liten förändring skedde.  Woods studie visar att kvinnorna hade en föreställning om 

att deras förhållande var som en ”romantisk saga” som dock kunde innehålla vissa problem. 

De problem paret hade kunde dock lösas i och med deras kärlek till varandra. Utifrån Woods 

studie kan en tänkbar tolkning vara att kvinnorna i vår studie lever utifrån förställningen om 

en ”romantisk saga” där deras kärlek till varandra kan lösa situationen.  

Makt och underordning 
Samtliga kvinnor i vår studie berättar att de isolerades av mannen. Vi tolkar denna isolering i 

enlighet med Eliassons (2011) beskrivning av att mannen använder isolering som en metod att 

kontrollera och dominera kvinnan. Detta bekräftar även Andersson, m.fl. (2003) då det i deras 

studie framkommer att isolering är ett sätt för mannen att få kontroll över kvinnan.  Hälften av 

kvinnorna i vår studie beskriver att isoleringen ledde till ett behov av att vilja ta hand om 
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mannen. Vi tolkar dessa kvinnors berättelser som om att de ansåg att de hade som uppgift att 

ta hand om mannen. Denna tolkning bekräftas av Woods (2001) studie där det framgår att 

många av kvinnorna hade förväntningar om att det var de som skulle ta hand om sin partner. 

Detta bekräftar även Virkki (2007) som menar att kvinnor vanligvis antas vara den person 

som ska ta hand om andra människor samt upprätthålla relationen. Eliasson (2011) menar att 

mäns våld mot kvinnor kan förstås utifrån de outtalade normerna och könskodade reglerna 

gällande hur en människa ska bete sig. En tolkning utifrån detta är att kvinnorna i vår studie 

kan tänkas utgå från samhällets normer där kvinnans roll definieras som mer omsorgsfull. Det 

framkommer att isoleringen även ledde till att kvinnorna i vår studie inte fick träffa sina 

vänner. Exempelvis förklarar Jasmine att enda gången hon fick vara ute var när hon skulle 

träffa Abraham. Hon blev även hotad till livet om hon inte gjorde som han sa. Vi tolkar detta 

som ett sätt för mannen att kunna kontrollera kvinnan vilket även Anderssons m.fl. (2003) 

studie bekräftar. Även Kishor och Johansson (2004) bekräftar detta i sin studie då de redogör 

för sex olika beteenden som präglades av behov av kontroll hos mannen där ett beteende 

handlade om att mannen inte tillät kvinnan att träffa sina vänner.  

       Alla sex kvinnor i vår studie berättar att mannen stegvis fick total kontroll över kvinnans 

liv samt att han bestraffade kvinnan när han ansåg att hon hade gjort något fel. Samtliga 

kvinnor beskrev att kontrollen skedde genom att mannen hotade att skada kvinnan eller någon 

närstående. Eliassons (2011) definition av maktutövning innebär att en fysiskt starkare person 

med olika strategier tvingar en fysiskt svagare person att göra något denne inte vill. 

Maktutövningen kan ske genom hot med vapen eller personens psykologiska och sociala 

övertag. Detta är enligt Eliasson en gemensam faktor för kvinnomisshandel. Med andra ord 

tolkar vi kvinnornas utsagor i vår studie som att männen tror sig ha rättigheter gällande sin 

kvinna, vilket bekräftas av Eliasson. Författaren förklarar att om dessa rättigheter hotas kan 

mannen ta till våldshandlingar. Vi ser ytterligare likheter mellan kvinnornas berättelser och 

Eliassons beskrivning om att mannens maktutövning innebär övergrepp gentemot kvinnan 

vilket är mycket kränkande för henne. Detta bekräftar även Andersson m.fl. (2003) som i sin 

studie beskriver att det våld mannen utsatte kvinnan för handlade om att han ville få kontroll 

över kvinnan där hon skulle underkasta sig honom.  

  Kvinnornas berättelser i vår studie gällande makt och kontroll kan förstås utifrån ett 

samhällssystem där Eliasson (2011) menar att historiska, kulturella och sociala faktorer 

placerar kvinnan i en underordnad position i förhållande till män. Författaren menar att 

samhälleliga strukturer och normer bidrar till att kvarhålla kvinnor i underläge och männen i 

överläge där våldet accepteras och ursäktas även om det kan ske på ett omedvetet plan.  

       Det framkommer av kvinnorna i vår studie att rädslan för mannen är mycket 

framträdande vilket leder till att deras liv begränsas och kontrolleras. Kvinnornas rädsla är en 

vanlig reaktion på våldet vilket Eliasson (2011) bekräftar då hon menar att en vanlig reaktion 

hos kvinnor som utsätts för misshandel bland annat är extrem rädsla, hjälplöshet samt känslor 

av underlägsenhet. Även Andersson m.fl.(2003) bekräftar detta då det i deras studie 

framkommer att mer än hälften av kvinnorna någon gång hade fruktat för sitt liv. 

       Kvinnorna i vår studie berättar att det var vanligt att de blev anklagade för att flörta med 

andra män eller vara otrogna. Exempelvis beskriver Magdalena att Jorma sagt att han låtit ett 

laboratorium göra undersökningar på hennes underkläder och att resultaten funnit sperma, 

vilket ledde till timtals förhör angående detta. Vi tolkar detta som att kontrollen grundar sig i 

en svartsjuka hos mannen. Wiklund, m.fl. (2010) förklarar i sin studie att svartsjuka och 

aggressivitet är centrala aspekter i mannens kontrollbehov. Detta bekräftas även av Kishor 

och Johnsson (2004) där de i sin studie förklarar att mannens svartsjuka och anklagelser om 

att kvinnan är otrogen är typiska beteenden som tyder på kontrollbehov.    

       Samtliga kvinnor i vår studie berättar att de nedvärderades genom olika kränkningar. 
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Exempelvis beskriver Anna att Janne vid ett tillfälle vill att hon ska be om nåd för sitt liv efter 

timmar av misshandel:  

       ”Det var förnedrande att tvingas göra det. Han spottade mig rakt i ansiktet med orden: 

       Du är den fulaste och äckligaste kvinnan som finns [.….] Tårarna rann men jag vågade 

       inte gråta högt för då visste jag att han skulle reta sig på det.”. 

Alla sex kvinnorna beskriver att de både nedvärderades och utsattes för fysiskt våld. Vi tolkar 

det kvinnorna utsattes för utifrån innebörden av dominans och kontroll som Eliasson (2011) 

redogör för.  Författaren menar att processen från nedvärdering till våld innefattar tre olika 

faser. Systematisk nedvärdering handlar om att mannen exempelvis kritiserar och förlöjligar 

kvinnans beteende och intressen. Att sätta sig i respekt innefattar att mannen uppvisar extrema 

beteenden. Den sista fasen innefattar att mannen använder sig av fysiskt och psykiskt våld 

gentemot kvinnan. Anderssons m.fl. (2003) studie visar att fysiskt våld är vanligt 

förekommande samt att verbala övergrepp också betraktas som en form av våld, vilket 

innebär att mannen exempelvis kallar kvinnan för fula ord, nedvärderar henne eller skriker på 

henne.  

Uppbrottsprocessen 
Kvinnans svårigheter med att lämna mannen 

Fyra av kvinnorna i vår studie berättar att de under en lång tid funderat på att lämna mannen 

och att de sökt hjälp hos exempelvis kvinnojourer flera gånger men att de varje gång valt att 

gå tillbaka till mannen på grund av ånger eller känslor av att svika mannen. Samtliga av 

kvinnorna berättar att de hade en medvetenhet om att mannen behandlade dem illa men 

rädslan för att bli ensam, en stark tro på förändring, rädslan för mannens reaktion om hon 

lämnar honom samt kärleken till mannen höll kvinnan kvar. Vi tolkar kvinnornas känslor som 

faktorer som bidrar till att kvinnan stannar kvar i förhållandet. Hydén (2008) menar att 

känslan av ensamhet, rädsla, mannens och kvinnans ömsesidiga föreställning om en lycklig 

framtid tillsammans samt mannens och kvinnans ömsesidiga föreställning som omvandlar 

våldshandlingarnas betydelse är faktorer som bidrar till att kvinnans stannar kvar. Scheffer 

Lindgrens (2009) studie visar att kvinnor ofta känner rädsla för mannen och hans 

våldshandlingar. Detta bekräftar även Jinseoks och Grays (2008) studie då det framkommer 

att rädslan för mannen har betydelse för kvinnans beslut att stanna kvar eller lämna mannen.  

Ju större rädsla kvinnan har desto mindre är chansen att hon kommer att lämna honom. Hydén 

(2008) menar att det är vanligt att kvinnan är medveten om att den idylliska framtiden 

tillsammans med mannen inte kommer att inträffa men genom förnekelse och övertygelse 

lever kvinnas hopp om en bättre framtid kvar.  Med andra ord kan vi se att kvinnorna i vår 

studie förnekar och förskjuter det våld de utsätts för i enlighet med Hydén då kvinnorna i vår 

studie uttrycker att de var medvetna om att de behandlades illa men att de samtidigt inte ”tillät 

sig att se de varningssignaler” som fanns samt att rädslan hindrade dem från att lämna 

mannen.  

      Två av kvinnorna i vår studie berättar att mannen gav dem magiska löften om hur bra det 

skulle bli när endast de två var tillsammans. Samtliga kvinnor uttrycker att mannen växlar 

mellan ilska och ömhet. Exempelvis berättar Anna att Janne kunde växla i sitt humör mellan 

ilska och ömhet. Janne kunde vara väldigt aggressiv för att sedan bekräfta hur mycket hon 

betydde för honom och hur rädd han var för att förlora henne. En tolkning av detta är att 

mannen inger hopp till kvinnan genom sin växelverkan, vilket kan förstås utifrån Hydéns teori 

om att kvinnan har ett hopp om att paret ska få en bättre framtid tillsammans samt ett hopp 

om att han inte kommer att utsätta henne för våld igen. Författaren menar att kvinnan tenderar 

att fokusera på mannens positiva sidor och bortse från det negativa, vilket vi också såg hos 

vissa av kvinnorna i vår studie. Ytterligare en tolkning gällande mannens växelverkan mellan 
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ilska och ömhet är att det är ett sätt att söka förlåtelse hos kvinnan och skapa en gemensam 

förståelse för våldshandlingen för att mannen och kvinnan ska kunna fortsätta leva 

tillsammans. Detta bekräftar Hydén då hon menar att detta beteende är vanligt förekommande 

hos våldsamma män.  

  Det framkommer av kvinnorna i vår studie att de har svårigheter med att lämna mannen 

vilket kan kopplas samman med Eliassons (2011) begrepp traumatisk bindning.  Författaren 

beskriver att kvinnan uttrycker positiva känslor till den som misshandlar och hotar henne. 

Enander och Holmbergs (2008) studie visar att kvinnan ofta har känslomässiga band till 

mannen vilket kan liknas med Eliassons (2011) begrepp traumatisk bindning. Svårigheterna 

att lämna mannen kan även bekräftas av Enander och Holmbergs (2008) studie som visar 

liknande resultat.  Scheffer Lindgrens (2009) studie redogör för att uppbrottet från mannen är 

en komplex process där kvinnan ofta känner rädsla samtidigt som hon har känslomässiga band 

till mannen. Även detta beskriver kvinnorna i vår studie när det gäller svårigheterna i att 

lämna mannen.  

Faktorer som gör att kvinnan lämnar mannen 

Fem av kvinnorna i vår studie når tillslut en insikt om att de måste lämna mannen medan en 

av kvinnorna inte själv kommer underfund med detta utan blir förbjuden att träffa mannen av 

sin familj. De fem kvinnornas insikt grundar sig i att våldet har blivit grövre samt att kvinnan 

fruktar för sitt eller någon närståendes liv, exempelvis sina barn. Anna berättar att hennes 

förhållande hade nått sin yttersta gräns då hon började fundera på självmord och där det 

egentligen handlade om vem som dödade vem först i förhållandet. Maria E beskriver att när 

hon såg ”ondskan i vitögat” insåg hon att hon och den nya familjen måste fly från Ibrahim 

och leva gömda. Vi tolkar att kvinnornas insikt om att de måste lämna mannen är av betydelse 

för att de ska kunna ta det slutgiltiga steget. Hydén (2008) menar att kvinnorna blir kapabla 

till att lämna mannen när de förstår att deras liv inte kan bli värre och de riskerar att dö eller 

förlora någon närstående.   

       Fem av kvinnorna i vår studie berättar att de fortfarande hade känslor för mannen när de 

lämnat honom, vilket gjorde det svårt för dem att gå vidare med sina liv. Exempelvis berättar 

Jasmine att hon träffar en ny kille men att hon mådde mycket dåligt under denna tid och inte 

kunde uppskatta den nya killens kärlek. Ytterligare ett exempel är när Unni berättar att hon 

drabbades av stor sorg och saknad efter uppbrottet med Nicklas. En tolkning är att Unni har 

förlorat hoppet om en ljus framtid tillsammans och därför känner hon sorg och saknad efter 

Nicklas. Detta kan förstås utifrån att Hydén förklarar att det är vanligt att kvinnan kan känna 

sorg efter ett förlorat äktenskap. Vi tolkar även att Jasmine och de andra fyra kvinnorna trots 

uppbrottet kände sig bundna till mannen på grund av att de fortfarande hade känslor för 

mannen vilket gjorde det svårt för dem att gå vidare med sina liv. Detta bekräftas av Enanders 

och Holmbergs (2008) studie då den visar att kvinnor ofta upplever att det är svårt att lämna 

mannen. De menar att uppbrottsprocessen kännetecknas av tre processer: att bryta upp, att bli 

fri och att förstå.  Författarna menar att att bli fri innebär att kvinnan blir känslomässigt fri 

från mannen. Samtliga av kvinnorna i vår studie berättar att de efter en längre tid efter 

uppbrottet med mannen kände sig starka och såg ljust på framtiden. Magdalena och Jasmine 

berättar att de efter en lång tid efter uppbrottet träffade den våldsamma mannen och då insåg 

de att de inte längre hade några känslor för honom. Vi kan se likheter med Enanders och 

Holmbergs studie som menar att när kvinnan inte längre har känslor för mannen har hon blivit 

känslomässigt fri från honom, vilket också innebär att hon kan gå vidare med sitt liv.  
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SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION 

Syftet med vår studie var att undersöka hur vägen in i ett våldsamt förhållande ser ut, vilka 

svårigheter det kan finnas för kvinnan att lämna mannen samt hur vägen ut ur ett våldsamt 

förhållande ser ut.  Detta avsnitt innehåller en redogörelse för samhälleliga konsekvenser och 

konsekvenser för socialt arbete. Vidare presenteras studiens slutsatser samt en diskussion 

kring dessa. Slutligen ges förslag till vidare forskning.  

Enligt NCK (2013) har svensk lagstiftning genomgått en rad stora förändringar i syfte att 

bland annat skydda våldsutsatta kvinnor, exempelvis har lagar såsom grov 

kvinnofridskränkning, olaga hot samt sexualbrott upprättats. Även socialtjänstlagen 

(2001:453) har enligt Kap 5 § 11 ett ansvar att ge stöd och hjälp till de utsatta kvinnorna som 

är i behov av hjälp för att förändra sin situation.  I vår studie framkommer det att ett flertal av 

kvinnorna tvekade inför att söka hjälp hos olika myndigheter, delvis på grund av känslor av 

skuld och skam men även på grund av en rädsla för mannens reaktion.  Studiens resultat visar 

att vid de tillfällen kvinnorna dock sökte sig till en kvinnojour återvände de ofta tillbaka till 

mannen då de ångrade sitt beslut eller kände att de svek mannen. En reflektion utifrån NCK:s 

redogörelse för svensk lagstiftning och vår studies resultat är att det finns en brist i 

kommunikationen mellan de utsatta kvinnorna och den svenska lagstiftningen. Att kvinnorna i 

vår studie tvekar inför att söka hjälp kan tolkas som ett tecken på att samhället och dess lagar 

misslyckats med att tydliggöra på vilket sätt de kan erbjuda skydd och hjälp till kvinnorna. Vi 

är medvetna om att vi i vår studie endast undersökt ett fåtal kvinnors upplevelser av våld i 

nära relationer men då det enligt Roks (2013) finns ett stort mörkertal gällande kvinnor som 

utsätts för våld kan vi se att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem där det finns 

tydliga behov av att utforma tydligare kommunikation mellan de utsatta kvinnorna och den 

svenska lagstiftningen.  Vi menar att det är viktigt att myndigheter har en kunskap om utsatta 

kvinnors upplevelser av våld i nära relationer då det i vår studie framkommer att det är en 

lång process att ta sig ur ett våldsamt förhållande. Inom det sociala arbetet handlar det 

exempelvis om att det är viktigt att våga prata om våldet och fråga kvinnan om hennes 

situation.  I vår studie framgår det att rädsla för mannen är en stor anledning till att kvinnorna 

stannar kvar i förhållandet. Utifrån detta anses det således vara av betydelse att professionella 

inom det sociala arbetet vågar tala om våldet, en tänkbar konsekvens skulle annars kunna vara 

att kvinnan upplever att hennes situation inte tas på allvar eller att hon känner en ännu större 

rädsla för att berätta sanningen. Detta skulle i sin tur kunna resultera till att kvinnan 

återvänder till den våldsamma mannen.  

Normaliseringsprocessen  
I vår studie framkommer det att vägen in i det våldsamma förhållandet präglas av mannens 

kontroll och kvinnans anpassning. Dessa faktorer går hand i hand med varandra och sker 

successivt. I och med att processen sker successivt blir kvinnans väg in i det destruktiva 

förhållandet inte synbart vilket kan vara en anledning till att våldet normaliseras. Att denna 

process är möjlig skulle enligt oss kunna förklaras med att dagens samhälle är individinriktat 

vilket innebär att vi människor inte riktar fokus på andra människors mående. En vanlig 

uppfattning i det svenska samhället är att inte lägga sig i andras problem och vi menar att 

detta kan få konsekvenser för de utsatta kvinnorna. Utifrån detta är det inom det sociala 

arbetet viktigt att uppmärksamma hur kvinnorna mår som de professionella kommer i kontakt 

med. Det kan tydligen vara enkelt för en kvinna att dölja sår och märken och med den typiskt 

svenska inställningen skulle det vara möjligt att vi snabbt accepterar kvinnans bortförklaring. 

I syfte att bryta den normaliseringsprocess som sker är det viktigt att det svenska samhället 

förändrar sitt individualistiska synsätt. Vi behöver således bli mer uppmärksamma på våra 

medmänniskor och våga lägga oss i andra människors liv vilket skulle kunna leda till att 
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kvinnans situation uppmärksammas i ett tidigare skede. Utifrån ett individualistiskt perspektiv 

är det även viktigt att uppmärksamma att de utsatta kvinnorna kan lägga skulden på sig själva. 

Chung (2007) visar i sin studie att det är vanligt att kvinnorna betraktar det våld de utsätts för 

som deras eget individuella problem. Vi menar att det individualistiska perspektivet på mäns 

våld mot kvinnor kan leda till en klyfta mellan omgivningen och kvinnan då båda parterna 

inte för en ömsesidig kommunikation och inte gemensamt tar tag i problemet. I och med att 

normaliseringsprocessen sker successivt menar vi att det kan vara svårt för både kvinnan och 

omgivningen att se vad som håller på och hända. Detta anses vara ännu en anledning till att 

det finns behov av att samhället vågar bry sig om sina medmäniskor i större omfattning. Vi 

menar att information är av stor vikt och att lämpliga organisationer bör rikta sin information 

till högstadieklasser, arbetsplatser och samhället i stort för att ge dem kunskap om mäns våld 

mot kvinnor i syfte att förebygga detta samhällsproblem. Ett annat lämpligt sätt att sända ut 

information skulle också kunna vara via sociala medier då dessa forum idag är mycket 

centrala för kommunikationen mellan människor.  

       I både vår och Virkkis (2007) studie påvisas att det är typiskt för kvinnor som utsätts för 

våld att minimera och legitimera våldet. Denna likhet kan ha sin grund i samhällets normer 

där kvinnor sedan ung ålder fått lära sig att bete sig på ett visst sätt. En fråga vi ställer oss är i 

vilken utsträckning män skulle minimera och legitimera det våld de utsatts för av en kvinna 

jämfört med utsatta kvinnor. Vi menar att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män lär 

sig hur det ska bete sig och att en man på grund av hur han förväntas vara möjligvis inte i lika 

hög grad skulle acceptera det våld han utsattes för. Vi är dock medvetna om att en 

generalisering inte är möjlig utan hur män upplever ett våldsamt förhållande är olika för 

individ till individ. 

       I Woods (2001), Lundgrens (1991) och Wiklunds m.fl. (2010) studier samt vår studie 

framkommer att bortförklaring av våldet är en central del i normalisering. Vi tror att detta kan 

vara olika sätt för kvinnan att skydda sig själv från samhällets förutfattade meningar gällande 

att vara den ”utsatta kvinnan”. Vi menar att okunskap och bristande information kan leda till 

förutfattande meningar om den ”utsatta kvinnan”. Hur samhället ser på den ”utsatta kvinnan” 

kan bidra till att hon tvekar inför att söka hjälp hos professionella och omgivningen. Vi ser 

återigen vikten av att samhället får kunskap och information om detta problem och vi menar 

att det skulle kunna leda till att de förutfattade meningarna bryts. En tydligare information i 

samhället skulle kunna leda till att det inom det sociala arbetet inte blir lika tabubelagt att tala 

om mäns våld mot kvinnor. Vi menar att på lång sikt skulle detta leda till att kvinnor i ett 

tidigare skede skulle kunna lämna mannen. Om samhället ska få den information och kunskap 

vi anser att de behöver finns ett stort behov av att existerande resurser utvecklas.  

Makt och underordning 

I vår studie framkommer det att vägen in i förhållandet präglas av total kontroll från mannens 

sida och hans maktutövning över kvinnan kan förklara kvinnans svårigheter att ta sig ur det 

våldsamma förhållandet. Det framkommer även att samhällets normer är en central faktor till 

mannens överordning och kvinnans underordning i förhållandet. Gällande detta finner vi 

likheter med Woods (2001) och Virkkis (2007) studier. Vi menar att denna likhet kan grundas 

i samhällets normer som har en betydande roll i hur mannen överordnar sig själv och 

underordnar kvinnan. Det kan vara tänkbart att samhällets normer upprätthålls genom hur små 

barn uppfostras till att vara. Vi tänker att det exempelvis handlar om att pojkar förväntas ta 

plats och synas medan flickor förväntas vara stillsamma och mer tystlåtna. Vi är medvetna om 

att denna diskussion pågått en längre tid och att det gjorts försök till att förändra de stereotypa 

rollerna men vi menar att ytterligare förändring är nödvändig då kvinnor fortfarande förtrycks 

i samhället. Vi är även medvetna om att en förändring gällande detta är svår då många av våra 

handlingar och åsikter sker på ett omedvetet plan. Om de osynliga genusrollerna och 
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förväntningarna på det manliga och kvinnliga könet uppmärksammas ytterligare i samhället 

skulle en djupare insikt kunna infinna sig och först då skulle en förändring bli möjlig. Enligt 

oss är det viktigt hur samhället bemöter barn då de redan i ung ålder skapar och bär med sig 

egna värderingar och åsikter utifrån hur de har blivit bemötta. Dock kan barn även om de haft 

en sämre barndom växa upp till att ha ett ”normalt” och gott liv och den intressanta frågan är 

egentligen vad det är som driver mannen till att vilja ha makt över kvinnan. Det är en svår 

men tänkvärd fråga och vi menar att ifall man utgår från ett samhällsperspektiv är normerna 

återigen centrala då de har sitt ursprung i en historia och kultur där män har makt över kvinnor 

och där kvinnor har fått kämpa otaliga gånger för att få rätten att bestämma över sina egna liv. 

       I både vår studie och Anderssons m.fl. (2003) studie finns likheter gällande att kvinnorna 

kontrollerades av mannen genom hans våld samt att kvinnorna upplevde en stor rädsla. Vi 

menar att kvinnans rädsla troligtvis är mycket dominerande i hennes liv och att rädslan kan 

vara en av anledningarna till att det finns ett stort mörkertal gällande kvinnor som lever i 

våldsamma relationer. Vi tycker att detta mörkertal visar att Sveriges resurser inte är 

tillräckliga då mörkertalet tydligt visar att det finns ett större behov av hjälp. Därmed ställer vi 

oss frågande till hur dagens insatser fungerar gentemot de utsatta kvinnorna? Bör insatserna 

utvecklas och förbättras? Hur kan professionella fånga upp de utsatta kvinnorna i ett tidigt 

skede? I vår studie framkommer att samtliga kvinnor levt i det våldsamma förhållandet under 

en lång period och utifrån detta tycker vi att det är viktigt att kunskapen ökar gällande hur 

professionella på bästa sätt kan bemöta och hjälpa den utsatta kvinnan. Vi tänker att det är 

viktigt och tror även att professionella årligen har som mål att minska statistiken gällande 

våldsutsatta kvinnor. Utifrån vad som framkommit i vår studie är vi medvetna om hur svårt 

det är då de professionella även strävar efter att ge hjälp åt utsatta kvinnor som i vissa fall 

ännu inte insett att de är i behov av det.  

       Vi finner likhet i vår studie med Anderssons m.fl. (2003)  studie gällande att fysiskt och 

psykiskt våld är vanligt förekommande. I vår studie ser vi exempelvis tecken på att kvinnorna 

var starka, självständiga, satsade på karriären och hade en positiv syn på livet. Det är 

intressant att reflektera kring hur kvinnans väg från ”toppen” till ”botten” ser ut. Vi anser att 

det fysiska och det psykiska våldet är starkt sammankopplade till mannens makt och kontroll 

över kvinnan och vi ställer oss frågande till om mannen utan det psykiska våldet skulle lyckas 

ta kontroll över kvinnan. Det är även intressant att reflektera kring hur mannens väg från 

”kärleksfull partner” till ”kvinnomisshandlare” ser ut. Varför slår han en person han säger sig 

älska? Vad tänker han om sina egna handlingar? Det är frågor som kanske aldrig får några 

svar men som många gånger väckt vår frustaration under denna studiens gång och säkerligen 

andra forskare inom detta ämne.  

Uppbrottsprocessen 
I vår studie framkommer det att det finns faktorer som bidrar till att försvåra kvinnans 

uppbrott från mannen. För att ett uppbrott ska bli möjligt måste kvinnan få insikt om att det är 

hon själv som måste fatta beslutet om att lämna mannen. För kvinnans del är det denna insikt 

som blir vägen ut ur förhållandet. Scheffer-Lindgren (2009) , Enander och Holmberg 

(2004,2008) samt Jinseoks och Grays (2008) studier visar i likhet med vår studie att kvinnans 

uppbrott från mannen innefattar en rad olika känslor. Enligt oss är det känslor som i många 

fall är vanliga vid uppbrott men som samtidigt avviker i hög grad då det exempelvis innefattar 

en rädsla för mannen. I och med att det finns olika faktorer som försvårar kvinnans uppbrott 

från mannen och att det existerar ett stort mörkertal av kvinnor som lever i ett våldsamt 

förhållande kan vi se ett möjligt samband mellan dessa. Sambandet kan betraktas som en 

bekräftelse på hur svårt det är att för kvinnan att lämna en våldsam man. Ytterligare en aspekt 

som skulle kunna spela roll är kvinnans psykiska nedbrytning som ytterligare försvårar 

hennes uppbrott. I vår studie framkommer att många kvinnors situation vid en punkt inte 
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kunde bli värre och det var vid det tillfället de bestämde sig för att söka hjälp och lämna 

mannen. Vi tänker att det sociala arbetet kan spela en stor roll i dessa situationer och att det är 

betydelsefullt att nå ut till kvinnorna innan de hamnar i det värsta tänkbara. Utifrån det som 

framkom i vår studie tänker vi att det kvinnor är i stort behov av efter att ha lämnat mannen är 

en känsla av säkerhet och trygghet men även stöd från en annan medmänniska. I samband 

med uppbrottet och den skam kvinnan möjligvis kan känna är det viktigt att den medmänniska 

hon möter kan visa henne respekt, förståelse och empati.   

       Vi tänker att en vanlig tankegång i samhället är ”varför går hon inte?”. Även vi har tänkt 

dessa tankar men genom vår studie har vi fått förståelse för hur komplex processen är. Enligt 

oss är det viktigt att samhället får en ökad kunskap om denna process i syfte att kunna stötta 

och bemöta den utsatta kvinnan. Vi är medvetna om att det finns många svårigheter i att 

förmedla denna kunskap och att risken finns att kunskapen inte alls når ut till samhället utan 

istället möts av ett ointresse. Dock tänker vi att då mäns våld mot kvinnor drabbar alla olika 

slags kvinnor i olika samhällsklasser berör det hela samhället då många kanske utan att veta 

om det faktiskt känner någon kvinna som utsätts för våld. Sprids denna kunskap tror och 

hoppas vi att den får ett stort intresse från samhällets sida. Frågan ”varför går hon inte?” anser 

vi uttrycker en viss skuldbeläggning av kvinnan som inte gynnar hennes väg ut ur 

förhållandet. Vi anser att det är betydelsefullt att omvandla samhällets tankegång ”varför går 

hon inte?” till ”hur kan jag hjälpa henne?”.  

       I dagens samhälle finns det en rad olika resurser för att hjälpa kvinnor som lever i ett 

våldsamt förhållande. Vi ser i vår studie att dessa resurser är till hjälp för kvinnorna men 

ställer oss frågan om det finns resurser som kan utvecklas ytterligare för att hjälpa kvinnan i 

sin uppbrottsprocess.  Vi anser att socialt arbete har ett stort ansvar när det gäller att stötta de 

utsatta kvinnorna och i syfte att utveckla det sociala arbetets arbetsredskap skulle det 

exempelvis vara värdefullt att få kunskap från kvinnor som upplevt våld i nära relationer. Vi 

tänker att information från dem skulle kunna ge det sociala arbetet de små betydelsefulla 

faktorerna och detaljerna som inte går att finna i teorier och riktlinjer gällande hur samhället 

ska arbeta med och minska detta problem.   

Kritiska reflektioner 
Vi är medvetna om att de förutbestämda temana för studien har lett till att vi intagit dessa 

perspektiv och därför kan ha missat andra relevanta teman. Detta är genomgående i hela 

studien då vi i efterhand önskar att vi varit mer öppna för andra teman. I och med att vi läst 

självbiografierna har vi inte haft någon möjlighet att ställa frågor till kvinnorna. Detta skulle 

kunna betraktas som en svaghet då vi inte har någon möjlighet att få några förtydliganden från 

kvinnorna. Dock anser vi att intervjuer med kvinnorna skulle kunna medföra att deras svar 

påverkas av vår förhållningsätt. Utifrån detta skulle man kunna se att självbiografierna ger 

svar utan någon påverkan från oss. Bryman (2008) förklarar att intervjuaren och 

intervjusituationen i sig påverkar respondentens svar. 

Förslag till vidare forskning  
Mot bakgrund av studiens slutsatser framkommer det att via mannens kontroll och kvinnans 

anpassning normaliseras våldet successivt. Mannens kontroll och maktutövning är centrala 

delar i det destruktiva förhållandet där mannen överordnas och kvinnan underordnas. 

Samhällets normer har visat sig vara en upprätthållande faktor gällande obalansen mellan 

mannen och kvinnan. Uppbrottet med mannen har visat sig vara en komplex process där det 

existerar faktorer som bidrar till att kvinnan har svårt att lämna mannen. Kvinnans insikt om 

sin situation är dock betydelsefull för att hon ska ta det slutgiltiga steget att lämna mannen. 

Utifrån studiens slutsatser anser vi att förslag till vidare forskning skulle kunna vara följande: 
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 I vår studie framkommer att samhällets normer är betydelsefulla gällande parets roller 

i förhållandet. Vi anser att det är viktigt att producera ny forskning inom detta område 

för att få ökad förståelse för hur de samhälleliga normerna påverkar parterna i ett 

våldsamt förhållande. 

 I vår studie ligger fokus på kvinnornas utsatthet och vi tycker det vore intressant att 

rikta fokus mot mannen. Vilken hjälp finns tillgänglig för honom? Hur fungerar 

dagens insatser? Finns det behov av att utveckla de rådande insatserna? 
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