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ABSTRACT 

 

Författare: Anneli Huldt 

Titel: Varför stannar hon? – en textanalys av problematiken kring kvinnomisshandel 

Uppsats Soc 346, 41-60 p, 10p 

Handledare: Margareta Nilsson Lindström 

Sociologiska institutionen, vårterminen 2006 

 

 

Kvinnomisshandel är idag ett etablerat samhällsproblem. Också i massmedia får detta 

problem stor uppmärksamhet. När kvinnomisshandel diskuteras kan det kännas som om 

kvinnan skuldbeläggs. Den kvinna som stannar kvar hos våldsmannen kanske inte får 

förståelse ifrån omgivningen lika lätt som den som bryter upp? Syftet med uppsatsen är att få 

en större förståelse om varför en del kvinnor inte lämnar en man som slår henne. Jag har valt 

att göra en teoretisk studie om hur kvinnomisshandel behandlas och analyseras. 

Undersökningens uppläggning är en kvalitativ analys av två olika förklaringsmodeller, 

Lundgren (2004) och Hydén (1995), som behandlar problematiken kring kvinnomisshandel. 

Tanken är inte att avfärda eller framhäva någon av modellerna, utan istället genom de båda 

förklaringsmodellerna få en större förståelse till varför en del kvinnor stannar hos en man som 

slår henne. Den ena modellen är en patriarkatsteori. Denna modell går ut på att man uppfattar 

våldet som ingående i ett kontrollsystem. Våldet är ett uttryck för mäns strävan att ha makt 

över sina kvinnor, våldet är kalkylerat och målinriktat. Den andra modellen är en aktörsteori, 

den går ut på att se våldet som inslag i en relationskonflikt. Våld är då ett allmänmänskligt 

reaktionssätt som kan utlösas i vissa situationer och relationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Normalisering, kontroll, anpassning, motstånd, gemensamt projekt, 

relationsdrama 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

De senaste åren har kvinnomisshandel blivit en omstridd fråga i Sverige, det är idag ett 

etablerat samhällsproblem. Det skrivs mycket om kvinnomisshandel bland annat i massmedia, 

och det hörs olika förklaringar i sökandet efter förståelse till varför kvinnan stannar kvar.  

 

I antologin Det motspänstiga offret, (Sahlin, Åkerström, red, 2001), skriver Berit Andersson 

och Magnus Lundberg att sedan 1970-talet så betraktas kvinnomisshandel inte längre som ett 

privatproblem utan det har blivit ett samhällsproblem. Problemet får inte bara stor 

uppmärksamhet i massmedia utan också i lagstiftning och i olika statliga och kommunala 

projekt. Den allmänna synen på kvinnomisshandel som råder idag och som uttrycks i 

lagstiftning, handlingsprogram, massmedia med mera kan enligt Andersson och Lundgren 

(2001) beskrivas som ett framgångsrikt drivet projekt. Det är kvinnorörelsen och framförallt 

de ideellt arbetande kvinnojourerna som har arbetat för att få kvinnomisshandel erkänt som 

samhällsproblem, från att ha varit en undanskymd och skamlig problematik på privatlivets 

område. När kvinnomisshandel diskuteras känns det ibland som om kvinnan skuldbeläggs, 

den kvinna som stannar hos våldsmannen kanske inte får förståelse ifrån sin omgivning lika 

lätt som den som bryter upp? Berit Andersson och Magnus Lundberg (2001) refererar till 

Phyllis Baker (1997) som skriver att bilden av den misshandlade kvinnan rymmer en rad 

föreställningar om hur kvinnan borde vara, tänka och känna eller vilka beslut hon borde ta. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Mitt syfte med uppsatsen är att få en förståelse om varför en del kvinnor inte lämnar en man 

som slår henne. Jag har lag fokus vid två teorier där den ena utgår från en strukturnivå, och 

den andra från en aktörsnivå. Utifrån dessa nivåer belyser de båda teorierna problematiken 

kring kvinnomisshandel. Jag tänker även kort ta med ett tredje perspektiv, det 

individualpsykologiska. Utifrån dessa tre nivåer; struktur -, aktörs – och individualnivå kan 

jag då relatera mig till ämnet. 

 

 Eva Lundgrens teori ”normaliseringsprocessen” är en patriarkatsteori som bygger på den 

amerikanska feministen Leonore Walkers teori ”kvinnomisshandelssyndromet” (Walker, 

1984). De nya förklaringar som kvinnoforskningen förde fram på 1970- och 1980- talet 

baserades på patriarkatsteorin, som vid denna tid var dominerande inom feminismen: idén att 
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samhället historiskt och strukturellt bygger på mäns kontroll av kvinnor. Särskilt stort 

inflytande för svenskt vidkommande fick Walkers teori om kvinnomisshandel som en 

våldscykel med olika faser, där mannen pendlar mellan våld och ömhet och därigenom styr 

kvinnan, som i sina reaktioner blir alltmer beroende och hjälplös (Andersson och Lundberg, 

2001). 

 

Margareta Hydéns teori ”äktenskapsdramat” är en aktörsteori. Hydén skriver att misshandlade 

kvinnors motstånd kan vara svåra att definiera. En definition av motstånd rymmer endast 

motstånd och icke motstånd. Den kategoriserar alla handlingar som inte tydligt innehåller 

motstånd – som tveksamhet eller osäkerhet – som icke motstånd (”om du verkligen inte ville 

bli slagen skulle du väl ha lämnat honom för länge sedan”). Misslyckanden tenderar att 

definieras som otillräckligt motstånd. Alla försök att karaktärisera motstånd med hjälp av 

dikotoma begreppspar (motstånd – icke motstånd) tenderar att leda till orimligheter. En 

kvinnas uppbrott kan då tolkas som det slutliga beviset för mannens överlägsenhet och hennes 

totala nederlag. Om hon stannar kan detta på motsvarande sätt tolkas som att han är henne 

överlägsen och lyckats knäcka henne (Hydén, 1995). 

 

 Vad jag finner intressant och har velat få en större förståelse för är frågan: 

Varför stannar en del kvinnor kvar hos en man som slår henne? 

- Är kvinnan som stannar kvar ett värnlöst offer som anpassar sig för mannens våldsutövande 

och kan inte utifrån detta offerskap ta sig ur förhållandet på egen hand?  

– Handlar det bara om ett uttryck för maktlöshet och beroende? Om inte, hur kan då kvinnors 

motstånd se ut? 

 

1.3 Avgränsning 

Det finns många olika förklaringsmodeller om kvinnomisshandel. Det är ett stort område och 

det finns mycket material att hämta. Jag har valt att fokusera på varför en del kvinnor inte går 

ifrån en misshandlande man. För att begränsa undersökningen så att den blir mer hanterbar så 

tänker jag lägga fokus vid två teorier som tar upp olika perspektiv till varför en del kvinnor 

stannar kvar hos män som slår dem. Jag har också valt att begränsa undersökningen till att 

gälla misshandel inom ett parförhållande där gärningsmannen inte är okänd. Tidigare 

forskning om våld mot kvinnor i parförhållandet har bedrivits ur lite olika perspektiv. En 

gemensam nämnare är att man ställt en av förhållandets två parter i centrum för analysen. En 

utgångspunkt för att förklara våldet är kvinnans eller mannens respektive egenskaper 
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(Bergman, 1987). Den feministiska kritiken mot detta är bland annat att kvinnan indirekt görs 

ansvarig för våldet. Det är hennes egenskaper som får mannen att ta till våld. Kritiken riktas 

också mot att våld mot kvinnor sägs förekomma bland vissa lokaliserbara grupper. De 

feministiska forskarna menar istället att våldet måste förstås och tolkas i förhållande till den 

samhälleliga kontext som struktureras av gruppen mäns makt över gruppen kvinnor. Det 

innebär att det inte går att peka ut några särskilda personlighetstyper varken av kvinnor som 

blir slagna eller av män som slår. Man vänder sig också mot att kvinnan och mannen 

analyseras var för sig eftersom parterna måste förstås i förhållande till varandra. Därför 

koncentrerar man sig på relationen, interaktionen, mellan kvinnan och mannen (Holmberg och 

Enander, 2004). 

 

2. Teori 
Med utgångspunkt ifrån mitt syfte och min frågeställning har jag framförallt tänkt använda två 

förklaringsmodeller. Den ena är Eva Lundgrens modell, som hon kallar för 

”normaliseringsprocessen”. Denna modell går ut på att man uppfattar våldet som ingående i 

ett kontrollsystem. Våldet är ett uttryck för mäns strävan att ha makt över sina kvinnor, våldet 

är kalkylerat och målinriktat. Den andra modellen jag tänkt använda är Margareta Hydéns 

modell, som hon kallar för ”äktenskapsdramat”. Denna uppfattning går ut på att se våldet som 

inslag i en relationskonflikt. Våld är då ett allmänmänskligt reaktionssätt, som kan utlösas i 

vissa situationer och relationer, det är spontant och utan avsikt.  

 

Den skandinaviska feministiska forskningen om våld mot kvinnor i parrelation och de 

processer som ligger bakom våldet domineras av Eva Lundgren. Under 1990-talet har 

Margareta Hydén synliggjort andra sociala mekanismer och diskuterar problematiken från ett 

annat håll. De båda forskarna tar sin utgångspunkt i en feministiskt präglad grundförståelse 

men med delvis olika utgångspunkter. Jag har valt Lundgrens och Hydéns 

förklaringsmodeller eftersom de är de två dominerande teoretikerna i Sverige inom forskning 

om våld mot kvinnor (Holmberg och Enander, 2004) och för att de utgår från två olika 

modeller för att beskriva problematiken.  

 

Eva Lundgrens modell är en könsmaktsteori; hon bygger modellen på den amerikanska 

feministen Walkers teori som hon kallar för ”kvinnomisshandelssyndromet”. Det 

strukturalistiska perspektiv som Lundgren utgår ifrån och som bottnar i Walkers arbete kan i 
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stor utsträckning beskrivas som en reaktion mot det individualpsykologiska perspektivet som 

tidigare var det förhärskande (Andersson och Lundberg, 2000). Inom ramen för det 

strukturalistiska perspektivet ansluter Lundgren till en inom feministisk forskning utvecklad 

patriarkatsteori som förklarar mäns förtryck av kvinnor som ett strukturellt fenomen. Våld i 

parförhållanden är endast en aspekt av ett kvinnoförtryck som finns överallt i samhället. 

Tendensen till våldsutövande respektive underkastelse finns i princip hos alla män och 

kvinnor. Det är denna tendens som gör sig gällande i ”normaliseringsprocessen”, då mannens 

våldsutövande trappas upp samtidigt som kvinnan mer och mer accepterar sitt offerskap. 

 

Den idag mest etablerade förklaringen till kvinnomisshandel är idén om könsmaktsstrukturen 

eller den så kallade patriarkala strukturen: Män har genom historien tilldelats privilegier och 

rättigheter i kraft av sitt kön. De slår när denna makt hotas eller kränks. Det var med 

kvinnorörelsen på 1970-talet som patriarkatsidén etablerades som feministisk ideologi och 

som kritisk samhällsvetenskaplig teori. Strukturen definierar bland annat kvinnans roll i 

familjen och i samhället generellt. Grunden i ett patriarkaliskt samhälle är att mannens behov 

ska tillgodoses och att kvinnans behov är underordnad mannens (Andersson och Lundberg, 

2000). Eva Lundgens forskning har bland annat fått stor betydelse för det synsätt man 

utvecklat inom kvinnojoursrörelsen, där man i sin praktiska vardag tyckt sig känna igen det 

Lundgren beskriver, inte minst det hon benämner ”våldets normaliseringsprocess” (Holmberg 

och Enander, 2004).  

 

Margareta Hydéns modell är en väg mellan den individualpsykologiska och den feministiska 

inriktningen; en väg som kan förena de båda. Hennes utgångspunkt är att våldshandlingen 

kommer till stånd genom en social process. Detta perspektiv tar sin utgångspunkt i paret och 

den äktenskapliga scenen. Våldet beskrivs dels som ett relationsdrama inom ramen för 

äktenskapskontraktet, dels som en process som är uppbyggd av tre faser: en förhistoria, en 

våldsakt och ett efterspel. Hydéns tolkning utgår ifrån ett aktörsperspektiv: handlandet 

bestäms av medvetna individer i interaktion med varandra. Hydén ser äktenskapet som det 

äktenskapliga våldets ”scen”, en sen med två aktörer. Det våld som äger rum tolkas och 

värderas både av de inblandade och de utomstående inom ramen för äktenskapsrelationen och 

rådande äktenskapsnormer. Våld är ur socialpsykologisks synvinkel ett inslag i den mänskliga 

interaktionen (Andersson och Lundberg, 2000). 
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3. Metod 

Jag har valt att göra en teoretisk studie om problematiken kring kvinnomisshandel. Uppsatsen 

bygger på en kvalitativ analys. Jag använder två olika förklaringsmodeller för att belysa hur 

min frågeställning behandlas utifrån dessa teoretiska perspektiv. Tanken är inte att avfärda 

eller framhäva någon av teorierna, utan istället genom de två förklaringsmodellerna försöka få 

en större förståelse till varför en del kvinnor stannar kvar hos män som slår dem.  

 

Jag har som insamlings metod valt att hämta information ifrån två olika förklaringsmodeller. 

Jag har inte använt mig av kvalitativ data i form av intervjuer eller observationer. Att leta 

intervjupersoner på till exempel kvinnojourer kan vara känsligt och jag har därför valt bort 

detta, därav har jag också valt bort observation som insamlingsmetod. I och med att jag bara 

använder mig av skrivna texter missar jag kanske en del erfarenhet. Jag hade kanske fått en 

djupare förståelse om jag själv intervjuat och fått höra deras egen berättelse. Även om det 

finns mycket empiriskt material, i form av intervjuer, i de böcker jag valt att studera så är 

redovisningen inte i sin helhet eftersom författarna har begränsat den. Men materialet jag valt 

beskriver ingående problematiken kring kvinnomisshandel och är relevanta för mitt syfte och 

min problemformulering. 

 

4. Historik 

4.1 från privat angelägenhet till samhälleligt problem 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Decennier av kvinnors kamp för att 

föra upp frågan på den politiska dagordningen har utan tvekan haft betydelse. I svensk politik 

vittnar inte minst kvinnofridsreformen, betänkandet kvinnofrid och propositionen kvinnofrid 

om att en hel del åtgärder har vidtagits vad gäller området mäns våld mot kvinnor  

(SOU 2004: 121). 

Synliggörandet av mäns våld mot kvinnor som ett omfattande samhällsproblem hänger nära 

samman med kvinnors långvariga kamp för medborgerliga och mänskliga rättigheter. Under 

de senaste 100 åren har ett organiserat motstånd mot mäns våld mot kvinnor vuxit fram – 

både på en nationell och en internationell nivå. Kampen har förts av såväl enskilda kvinnor 

som av olika nationella och internationella sammanslutningar, vilket i sin tur bidragit till en 

internationell organisation inom politik, forskning och praktisk verksamhet (SOU 2004:121, 

s.35). Kvinnors kamp för mänskliga rättigheter har i stor utsträckning handlat om att bli 

betraktade som människor och jämlika medborgare, där lika rättigheter varit en central fråga. 
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Denna rättvisekamp har en lång historia – kritik mot kvinnors låga samhällsstatus och 

livssituation finns formulerat i litteratur åtminstone sedan början av 1400-talet (SOU 

2004:121, s.36). Samtidigt måste man konstatera att kritiken mött motstånd, frågor om 

kvinnors rättigheter har marginaliserats och definierats ut från den offentliga och politiska 

arenan. Kvinnors liv har under historien sammankopplats med den privata sfären. Den 

offentliga samhällssfären har däremot i stor utsträckning varit synonym med mäns liv och 

rättigheter. Isärhållandet mellan det som anses tillhöra den privata respektive offentliga sfären 

sammanfaller alltså ofta med vad som anses kvinnligt respektive manligt. 

 

Historiskt sett har mäns makt över och rätt till kvinnors liv, kropp och sexualitet ofta varit 

självklar, vilket även innefattar rätten att utöva våld mot sin hustru. I en eller annan form har 

våldshandlingar utförda av män mot kvinnor sanktionerats i lagstiftning, med grund i 

föreställningar om kvinnor som mäns egendom. I kampen för kvinnors rättigheter har 

historiskt sett fokus i hög grad legat på andra frågor än våld mot kvinnor. Det har handlat om 

frågor som rösträtt, anställning utanför hemmet, rätt till utbildning eller fullvärdigt 

medborgarskap. Först på 1800-talet började hustrumisshandel uppmärksammas som en social 

och politisk fråga. Då var det ofta en allmän uppfattning om mäns våld att det var 

sammankopplat med alkohol och omoral. Samtidigt kunde ett visst mått av våld legitimeras 

av mannens traditionella rätt som familjeförsörjare och som familjeöverhuvud (SOU 

2004:121). Kampen för kvinnors rättigheter och för att uppmärksamma våld mot kvinnor 

stannade delvis av under första världskriget. Därigenom försvann också våld mot kvinnor från 

den offentliga dagordningen. I takt med att allt fler kvinnorörelser lyfte fram könsrelaterade 

orättvisor började världssamfundet vidta åtgärder för att förbättra kvinnors situation, även om 

det skulle dröja ända till slutet av 1900-talet innan frågan om våld mot kvinnor på allvar kom 

upp på agendan. Grundläggande för Förenta nationernas stadga om kvinnors rättigheter är 

pionjärinsatserna i början av 1900-talet inom sammanslutningen Pan American Union och 

Nationernas förbund. Här gjordes tidigt enstaka organiserade försök att uppmärksamma våld 

mot kvinnor. Inom sammanslutningen International Alliance of Women, uttrycktes redan 

1927 vikten av att fokusera på våld mot kvinnor. Kvinnosakskvinnor gjorde därmed 

kopplingen mellan våld och kvinnors status i samhället till en internationell fråga, men 

misshandel och sexuella övergrepp inom den privata och offentliga sfären kom inte att bli en 

fråga på den officiella dagordningen förrän flera decennier senare (SOU 2004:121, s.38). 
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Kampen för kvinnors rättigheter inom FN brukar delas in i tre faser. Den första fasen (1945-

1962) handlade om att säkra en lagstiftningsgrund för kvinnors medborgerliga rättigheter. 

Den andra fasen (1963-1975) handlade om att erkänna kvinnors roll i samhällelig utveckling 

och dra upp riktlinjer för att kvinnor ska behandlas jämlikt inom alla livsarenor. Den tredje 

fasen (1976-1985) handlade om att nå insikt om och arbeta för kvinnors deltagande i 

samhället. Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor antogs 1979 

av FN: s generalförsamling. Konventionen utökades 1989 till att även inkludera våld mot 

kvinnor, och från 1992 betonar den att könsrelaterat våld är en form av diskriminering som 

kränker kvinnors mänskliga rättigheter. Konventionen omfattar även våld inom både privat 

och offentlig sfär och stater måste genom lagstiftning och andra åtgärder förebygga våld mot 

kvinnor och rapportera vilka åtgärder som vidtagits. 1993 antogs Deklarationen om 

avskaffandet av våld mot kvinnor av FN: s generalförsamling. Våld mot kvinnor definieras nu 

inte längre som en privat angelägenhet och begränsas inte heller till att omfatta endast fysiskt 

våld. Även sexuellt och psykiskt våld ingår här (SOU 2004:121, s.39-41). 

 

Mycket har alltså hänt sedan 1800-talets kvinnosakskvinnor började tala om kvinnors rätt till 

frihet från våld. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är en form av tortyr enligt FN: s 

tortyrkonvention, och systematiskt våld ses sedan 1993 som ett krigsbrott, en form av tortyr 

och därmed som ett brott mot mänskligheten. Mäns våld ses dessutom som ett av de 

allvarligaste hälsoproblemen för kvinnor. Detta våld beskrivs inte bara som ett allvarligt 

samhällsproblem, utan också som ett direkt hinder för en hållbar samhällsutveckling och en 

central fråga för världens framtid (SOU 2004:121, s.45). 

 

5. Analys 

5.1 Det individualpsykologiska perspektivet 

Att se våldsamma män som avvikare i olika betydelser är ett synsätt som dominerat den 

svenska politiska arenan. Våldsamma män kan betraktas som sjuka och psykiskt störda, och 

deras beteende ses som en reaktion på yttre eller inre provokationer. Forskning riktar mycket 

uppmärksamhet mot de män som man definierar som de mest avvikande när det gäller 

exempelvis personlighetsdrag, avvikande sexualitet och återfallsfrekvens. Eftersom våld och 

övergrepp är en avvikelse, måste övergriparen ha problem. De våldsutövande männen 

behandlas därmed som personer med avvikande personlighetsdrag och våldshandlingarna 

betraktas som impulsbetingade, orsakade av denna personlighet (SOU 2004: 121). 
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Även på 1970- och 1980-talet blir våldsmannen betraktad som avvikande, men med betoning 

på individuell, psykisk störning. Från alkoholismen som det generella, allmänt accepterade 

sättet att förstå grovt och upprepat våld, utvecklas nu en stark psykologiserande tolkningsram. 

Det är i den privata sfären misshandeln har sitt ursprung, inte i det omgivande samhället; det 

är i det privata känslolivet som förklaringar bör sökas. Den misshandlande mannen 

karaktäriseras enligt denna förståelse av dåliga uppväxtförhållanden och en allmänt svår 

social situation. Även kvinnor som blir slagna präglas av ett slags psykologisk defekt 

(Lundgren, 2004). 

 

Den individualpsykologiska modellen utgår ofta ifrån att våldet orsakas av 

familjemedlemmarnas personlighetsdrag. Några forskare har fokuserat på mannen som 

misshandlar. Det kan då handla om att mannen har låg självkänsla, är osäker i sin mansroll 

och är beroende av kvinnan. Utlösande faktorer kan vara att mannen upplevt sig hotad i sin 

manlighet och trott sig förlora kontrollen. Svartsjuka, kvinnans frigörelse samt mannens och 

kvinnans olika syn på sexualiteten är ytterligare andra faktorer som ansetts ha betydelse för att 

mannen använder våld. 

 

På individnivå har man också sökt efter egenskaper hos kvinnan för att förklara mannens 

övergrepp på henne. Egenskaper hos kvinnan har också ansetts kunna förklara att hon inte 

lämnar den våldsamme mannen. Ibland hävdas då att den avgörande skillnaden mellan 

kvinnor som misshandlas och kvinnor som inte misshandlas skulle vara de förras dåliga 

självförtroende. Deras självkänsla kan tidigare ha varit stark och den kan återerövras efter att 

kvinnan kommit ur den våldsamma relationen (kvinnofrid, 2001). 

 

5.2 Normaliseringsprocessen 

Eva Lundgren bygger sin teoretiska modell ”normaliseringsprocessen” på ett empiriskt 

material utifrån en intervju-undersökning av kvinnor som utsatts för våld av en närstående 

man, och även på intervjuer av deras (ex)partners. I sin analys fokuserar Lundgren inte på hur 

våldet tar sin början, utan på hur det upprätthålls. 

 

En principiell feministisk förståelse av könsvåld har som sin utgångspunkt – att våld, makt 

och normalitet hänger ihop. Man fokuserar ofta på att våld handlar om makt och kontroll, och 

har sin bas i en samhällelig ”normal” maktordning. Det är detta som åsyftas när man säger att 
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makt och kön hänger samman: man knyter normalitet till en existerande maktobalans mellan 

könen (Lundgren, s.18, 2004). Eva Lundgren framhåller att normaliseringsprocessen är en 

nedbrytningsprocess för kvinnan, parallellt med att mannens våldsanvändning utvecklas, 

uppfattas och upplevs som normal. Ett processperspektiv på våld försöker synliggöra och 

analysera kopplingen mellan den normale, vanlige mannen och våldsmannen, och samma sak 

vad gäller kvinnan och även parförhållandet. Lundgren pekar på ett samband mellan det 

normala parförhållandet och det våldsamma. Hon menar att det inte finns skillnader i art, utan 

i grad dem emellan. Skillnaden mellan det våldsamma och det fridsamma parförhållandet är 

”glidande” (Lundgren, 2004). 

 

Enligt Lundgren är den man som misshandlar i total kontroll över situationen. Många män 

utövar företrädesvis våldet hemma, gärna när de två är ensamma, och han styr noga var, hur 

och hur mycket han slår. Våldet är en styrd handling som riktas mot kvinnan, och 

misshandlaren kontrollerar person, plats, tid, mängd och sätt (Lundgren, s.25, 2004). Mannen 

är fullt medveten om sina handlingar och har ett tydligt mål med sitt agerande, han strävar 

efter kontroll över kvinnan. Att slå kan vara ett uttryck för vrede, men också ett medvetet sätt 

att skapa känslor av underlägsenhet och hjälplöshet hos kvinnan. På samma sätt kan olika sätt 

att förnedra kvinnan uppfattas som en strategi för att få henne att känna sig hjälplös och 

mindervärdig, och därmed bli beroende av mannen. Kränkningen kan med andra ord ses som 

en maktdemonstration. När våldet används för att åstadkomma lydnad, straffa eller kränka 

kan man se det som sätt att markera mannens maktposition i förhållande till kvinnan 

(Andersson och Lundberg, 2000).   

 

Mannen kan uppnå den här kontrollen med hjälp av en rad olika strategier. För det första 

handlar det om att beskära kvinnans handlingsutrymme, att kontrollera vilka människor hon 

kan och får umgås med. Men på ett djupare plan handlar det inte bara om att kontrollera 

hennes handlingar utan även hennes tankar och upplevelser, en emotionell kontroll. En 

strategi som ofta återfinns i tortyr men också i våldsamma förhållanden, är växlingen mellan 

värme och våld (Lundgren, 2004). Efter att mannen misshandlat kvinnan ersätts våldet med 

ömhet och omtanke om henne. Effekterna av våldet ges en större styrka om mannen efteråt 

ångrar sig och plötsligt tillgodoser kvinnans behov på olika sätt. Kontrollen över kvinnans 

livsutrymme förstärks genom den kontroll mannen uppnår genom växlingen mellan våld och 

värme.  
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Kontrollmekanismernas främsta syfte är för mannen att vidmakthålla och förstärka kvinnans 

underordnade ställning i förhållandet. Enligt Lundgren är våldet ett sätt för mannen att stifta 

sin egen maskulinitet, men också kvinnans feminitet och denna manlighet och kvinnlighet är 

strukturellt förankrade och vidmakthållna. När detta första stadium är etablerat övergår våldet 

till att betraktas ur ett erotiskt perspektiv, där mannen genom sin totala kontroll över kvinnan, 

förknippar makten över liv och död med erotisk laddning. Mannen kopplar ihop tolkningen av 

sitt våldsamma beteende med en erotisk upplevelse kring våldet, de håller samman våld och 

sexualliv (Lundgren, 2004). 

 

I våldets normaliseringsprocess upplever kvinnan, enligt Lundgren, till en början våldet som 

oacceptabelt, som något avvikande och anstötligt som de inte kan gå med på. Men efterhand 

kommer våldsanvändningen att upplevas som vanliga handlingar, som något de förväntar och 

accepterar i vardagen, och slutligen till och med kan försvara. Kvinnan befinner sig i olika 

faser i förhållandet till våldet. Det sker en ständig förskjutning i hennes uppfattning av våldet. 

Mannen uppnår gradvis kontroll över kvinnans livsområden, som efterhand krymps alltmer. 

Utrymmet för vad hon tillåts göra, säga, tänka och känna blir ständigt mindre. Detta innebär 

att gränser ständigt suddas ut, förflyttas och förskjuts. Gränserna för vad som accepteras och 

inte accepteras kan suddas ut. Dessa gränsers förskjutningar och utplånande av åtskillnader 

sker glidande och omärkligt. Gränser för vad som accepteras och inte, vad som är önskvärt 

och inte, suddas ut under en period och i denna period sker det en glidning från att vara mer 

eller mindre (eller inte alls) underordnad, till att bli öppet undergiven – en misshandlad kvinna 

(Lundgren, s.53, 2004). Åtskillnaden mellan vad som uppfattas som en vanlig normal 

mansroll eller maskulinitet och en våldsam sådan, suddas gradvis ut parallellt med att kvinnan 

anpassar sig och utplånas. Ur männens perspektiv så uppnår de kontroll över ett kvinnoliv. Ur 

kvinnornas perspektiv handlar det om en anpassning till gränser och åtskillnader som 

kontinuerligt suddas ut och förflyttas. En gräns som ytterligare förskjuts och blir tydlig i möte 

med den isolering som hänger samman med våldet är gränsen mellan gott och ont. Då 

kvinnan inte längre har någon annan referensram än mannen, har hon inte heller längre någon 

hon kan jämföra med, till exempel för att kunna jämföra onda och goda upplevelser, som våld 

respektive omtanke och ömhet. Det sker en omärklig utplåning av gränsen mellan gott och ont 

som sker inom en gradvis isolering. Det goda upplevs i ljuset av det som kommit att bli 

normalt, misshandeln, det onda, och färgas av det. Gott och ont blir flytande begrepp, och 

gränserna mellan dem suddas ut. När våldet normaliseras och kombineras med hjärntvätt, 
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isolering och andra kontrollstrategier – när alla gränser, även gränsen mellan gott och ont har 

utplånats – har en misshandlad kvinna svårt att upprätthålla en egen verklighetsanpassning. 

 

I våldets normaliseringsprocess suddas gränserna ut mellan vad som är godtagbart och inte, 

mellan vad som är en vanlig, normal man och en misshandlare, mellan vad det betyder att 

vara en vanlig kvinna och en misshandlad kvinna, mellan gott och ont, mellan våld och 

kärlek, mellan liv och död (Lundgren, s.61, 2004). I normaliseringsprocessen internaliserar 

kvinnan gradvis mannens våld, hans motiv för våldet och hans förväntningar och krav på 

henne. Framförallt genom att våldet kombineras med isolering och växlas med omtanke börjar 

kvinnan se sig själv med hans ögon. Kvinnan internaliserar nu de motiv mannen anger för sin 

misshandel, motiv som inom kort kommer att handla om henne och hennes brister, hon 

motsvarar inte mannens norm för kvinnlighet. Detta påverkar hennes självuppfattning och 

självkänsla. Lite i taget kommer hennes självuppfattning att sammanfalla med mannens 

uppfattning om henne, om hur dåligt hon motsvarar hans norm för hur en kvinna bör vara. 

 

Lundgren skriver att kvinnans strategi är att hon försöka anpassa sig till våldet och till de 

ändringar och förskjutningar av normer för kvinnlighet som mannen gör, och genom denna 

anpassning normaliserar hon våldet. I den aktiva nedbrytningsprocess som normaliseringen av 

våldet innebär för kvinnan, finns troligen våldsprocessens farligaste konsekvenser i att hans 

verklighet blir hennes. Om kvinnan överlever som fysisk varelse, är hon symboliskt dödad – 

dödad som den person hon var. Det går då inte längre att tala om strategier för hennes del; En 

strategi i betydelsen ett sätt eller medel att hantera våld kräver en aktör, en levande varelse. 

Men kvinnan är inte längre detta, utan i detta skede är hon att beteckna som ett offer. Om hon 

ska föras tillbaka till livet behöver hon hjälp och stöd utifrån (Lundgren, 2004). 

 

5.3 Äktenskapsdramat 

Margareta Hydén bygger också sin modell på ett empiriskt material utifrån intervju-

undersökningar. Hon har intervjuat kvinnor som blivit misshandlade av en närstående man, 

och hon har även intervjuat dessa män. 

 

Hydén ser äktenskapet som det äktenskapliga våldets ”scen”, en scen med två aktörer (Hydén, 

1995). Det våld som äger rum tolkas och utvärderas både av de inblandade och också av de 

utomstående som är inom ramen för äktenskapsrelationen. Våldet kan till exempel tolkas som 

ett naturligt uttryck för starka känslor och konflikter i en nära relation, som konsekvenser av 
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tidigare händelser i äktenskapsdramat. Mannen kan anse det legitimt att ge hustrun en örfil om 

hon inte lyder honom och han ansluter då till äktenskapsnormer som var vanligare förr. Men 

han kan också känna skuld och försöka göra sig ansvarsbefriad till exempel genom att hänvisa 

till våldshandlingen som en ”krisreaktion”. Kvinnan kan välja att bryta upp ur äktenskapet, 

men kan också välja att stanna kvar – för barnens skull, av kärlek, lojalitet, ekonomiskt 

beroende eller andra skäl. Skilsmässan kan ske efter år av tvekan.  

 

En central del av Hydéns modell utgörs av en problematisering av äktenskapet som institution 

och vad det kan innebära för den enskilde individen. Äktenskapet utgör ett gemensamt projekt 

där varje aktör tar med sig sina personliga möjligheter och egenskaper för att förena dem med 

sin partner; individuella projekt ska inordnas i ramen för ett nytt gemensamt. Detta projekt 

ställer bland annat krav på samarbete och en utveckling över tid. Att vara deltagare i detta 

projekt innebär också att vara med och forma den gemensamma framtiden. Man ställs nu inför 

tre projekt som ska existera gemensamt: två individuella och ett gemensamt (Andersson och 

Lundberg, 2000). Att se äktenskapet som ett gemensamt projekt innebär att både mannen och 

kvinnan betraktas som handlande subjekt. Detta perspektiv för hur man ska förstå 

problematiken kring kvinnomisshandel har sin utgångspunkt i paret och den äktenskapliga 

scenen. Det beskriver våldet dels som ett relationsdrama inom ramen för 

äktenskapskontraktet, dels som en process som är uppbyggd av tre faser: en förhistoria, en 

våldsakt och ett efterspel. 

 

Margareta Hydén intresserar sig för hur våldet tar sin början. Det gräl som misshandlade 

kvinnor och misshandlande män beskriver som våldshändelsens förhistoria har stor likhet med 

begrepp som att vara oense och konfliktlösning. Hydén skriver att denna likhet endast är 

skenbar. Upptakten till grälet beskrevs av de intervjuade i termer av ett klagomål, framfört av 

den ene parten till den andre. Det framgick att det sätt på vilket klagomålet framfördes, att den 

klagande hade en annan uppfattning i frågan än sin motpart, och ansåg att motparten borde 

ändra sin uppfattning. Efter det att grälet kommit igång lämnades ämnet för detta klagomål 

och interaktionen övergick i en kamp om vem som hade rätt att tala, till ambitionen att 

kommunicera värdelöshetskänslor till den andre och för att skydda sig mot de 

värdelöshetskänslor som grälet väckt hos båda parter. En viktig del av grälet utgörs av 

vetskapen att kvinnan nästan aldrig är beredd att ta till fysiskt våld – men att mannen är det 

(Andersson och Lundberg, 2000). Tidigt under denna process slutar interaktionen att röra det 

som man var oense om, det förpassas ut i det fördolda. Det är viktigt att poängtera att grälet 
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var det som de flesta av intervjupersonerna angav som våldets förhistoria. Men ibland hade 

våldsakten knappast föregåtts av något skäl alls utan endast av mannens irritation över sådant 

som att maten var dålig, att kvinnan inte ville ha sex med honom eller att hon pratade i 

telefon. När kvinnomisshandel beskrivits i den allmänna debatten har förhistorien ofta 

beskrivits på detta sätt – ett slag som kommer som en blixt från en klar himmel (Hydén, 

1995). Hydén skriver att denna beskrivning har gjort att misshandlade kvinnor inte kunnat 

definiera sig som misshandlade. Om man själv varit en del av upptakten till misshandeln, har 

man inte känt igen sig i beskrivningen. Kvinnor – och också män – kan ha svårt att se att det 

kan finnas en förhistoria till våldsakten, under vilken såväl mannen som kvinnan varit aktiva. 

Därför är det viktigt att känna till att ett gräl kan utgöra förhistoria, och verkligen uppfatta att 

det rör sig om våldshändelsens inledande fas. I och med att mannen tar till våld sker en 

övergång till våldshändelsens nästa fas – själva våldsakten eller våldsutbrottet. Oavsett 

förhistoriens förlopp, oavsett vilka roller mannen och kvinnan spelat i detta, oavsett hur aktiva 

de varit och vilka medel de använt, så sker nu en förändring. Nu är rollerna tydligt uppdelade 

och olika, liksom fördelningen av makt. Nu är det mannen som är förövare och kvinnan är 

den som utsätts för våldet. 

 

Under den första fasen som var en uppladdning, talade både männen och kvinnorna i Hydéns 

undersökning om händelsen som ett bråk, och man tog på sig ett lika stort ansvar. Under 

våldsakten, då kvinnan blir misshandlad, finns det en tydlig skillnad mellan hur männen och 

kvinnorna uppfattar våldet. Männen talade om våldet som ett bråk. En sådan benämning 

skiljer sig mycket ifrån begreppet misshandel. I den första fasen handlar det om ett ömsesidigt 

handgemäng där man inte kan peka ut en gärningsman. Man har samma ansvar och samma 

skyldighet. Hydén skriver att vad som händer här, när man går från ord till våld, är att mannen 

fortfarande tycks uppleva det som om de befann sig i den första fasen, de tycker fortfarande 

att det handlar om ett bråk trots att de nu använder sin fysiska styrka för att dominera och 

sätta kvinnan i underläge. Majoriteten av de kvinnor som Hydén intervjuat, beskrev 

våldshändelsen som misshandel. Det mest utmärkande draget för misshandel enligt kvinnorna 

var att mannen befunnit sig i ett tydligt överläge. Dessa kvinnor menade att när någon blir helt 

knäckt av fysiskt våld, då är det fråga om misshandel. Det var våldets effekt snarare än graden 

av brutalitet i sig, tillsammans med graden av ömsesidighet som avgjorde om kvinnorna 

kategoriserade det de blivit utsatta för som misshandel (Hydén, s.130, 1995). 
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Efter våldsfasen kommer efterspelet. Det är under den här perioden som mannen tar tillbaka 

allt han gjort och sagt, och vill fortsätta leva med kvinnan. Efterspelet är bestämmande för om 

kvinnan stannar kvar eller lämnar förhållandet. Mannen har nu begått en handling som båda 

parter bedömer som moraliskt tvivelaktig, och som därför skulle kunna leda fram till att 

kvinnan lämnar mannen. Enligt Hydén försätter detta honom i en betydligt mer underordnad 

ställning, eftersom hans framtid beror på hennes beslut (Hydén, s.172, 1995). Mannen 

underordnas här kvinnan, som får makten över om relationen ska fortsätta. Om mannen 

närmar sig kvinnan från en position av underordning och kvinnan fortfarande har hopp om en 

förändring av relationen, kan paret här förenas i en berättelse om en ljus framtid, bortom 

våldet. Detta förutsätter oftast att de också kan förenas i en bekräftelse som förändrar 

våldsaktens innebörd. I denna berättelse minimeras eller omvandlas betydelsen av 

misshandeln, liksom mannens ansvar för misshandeln. 

 

Enligt Hydén så ser en kvinna det inte som normalt att bli slagen av sin man, och det är inte 

heller något hon vänjer sig vid som ett normalt inslag i sitt liv. Varje gång det händer innebär 

det en katastrof. Inom sig accepterar hon inte, utan lämnar honom. En misshandlad kvinna är 

aktiv i sina försök att på olika sätt försöka få slut på våldet. Men omvärldens svar på hennes 

försök är otydliga och saknar styrka och beslutsamhet (Hydén, s.42, 1995). Hydén refererar 

till en amerikans intervjuundersökning (Bowker, 1993) som omfattade 1000 misshandlade 

kvinnor, där de beskriver olika personliga strategier som de använde sig av för att få ett slut 

på mannens våld. I sina egna försök att få mannen att sluta misshandla så var framgången 

begränsad. Kvinnorna vände sig då utanför familjen för att söka hjälp. Hydén menar att 

beskriva dessa kvinnor i termer av att mannen genom sitt våldsbruk lärt dem att vara 

hjälplösa, är inte att göra dessa kvinnor rättvisa. Hon skriver att de lever i en svår livssituation 

men att de inte är hjälplösa (Hydén, 1995). 

 

5.4 Normaliseringsprocessens analys av varför kvinnan stannar 

Den, enligt Lundgren, kontrollerande isoleringen består i att mannen på olika sätt avskärmar 

kvinnan från omvärlden och hindrar henne från att ha kontakt med vänner och anhöriga. Detta 

innebär att kvinnans livsutrymme krymps på ett sätt som har avgörande konsekvenser för 

henne. I och med den fysiska men inte minst psykiska isoleringen av kvinnan kommer 

mannen att känslomässigt helt dominera kvinnans liv. Han blir den dominerande 

referenspunkten, till vilken hon relaterar sina upplevelser (Holmberg och Enander, 2004). När 

hon inte har någon annan att jämföra med, blir nyanserna inom det extrema väldigt viktiga. 
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Lundgren skriver att, till exempel kommer en lugn stund att kontrasteras mot och uppväga ett 

dygns ångest och smärta, och denna lugna stund att tillmätas större betydelse än det normala, 

våldet: Han är ju god, snäll, kärleksfull, omtänksam…. emellanåt. Det visar att han trots allt är 

normal och god. Att han inte främst är våldsam. Han är inte bara lite snäll, han är bara snäll, 

han är normal, liksom våldet är det (Lundgren, s.54-55, 2004). Genom isoleringen blir alltså 

mannens referensram den enda. Alla referensramar för vad som betyder vad, kommer från 

honom och enligt Lundgren blir det sällan möjligt att hålla kvar en annan uppfattning om vad 

det innebär att vara man och kvinna och hur ett bra parförhållande och liv bör vara. 

Isoleringen bidrar alltså till den anpassning som kvinnan undergår. 

 

En annan våldsstrategi som misshandlaren använder, och som verkar effektivt på grund utav 

att följderna av våldet förstärks, är växlingen mellan våld och värme. Kvinnan känner 

tillgivenhet när han emellanåt visar ömhet och är kärleksfull, vilket gör att det känslomässiga 

beroendet stärks. Inte bara dubbelheten, utan även själva växlandet är väsentligt för att förstå 

följderna. Själva växlandet – när, var och hur han växlar – är det han som bestämmer. I 

växlandets dynamik växlar våld och värme och skapar genom detta förvirring kring våldets 

plats i kärleken och kärlekens plats i våldet. En konsekvens av växlandet blir att gränsen 

mellan våld och kärlek suddas ut, och våldet kommer att upplevas som ett uttryck för kärlek 

och omtanke (Lundgren, 2004). 

 

Lundgren menar att en viktig nyckel till att förstå hur våldet fungerar är att förstå både 

dubbelheten och dess växling: Genom isoleringens dynamik, och handen som växlar mellan 

att smeka och slå; kommer både straff och tröst, våld och värme, från den som gradvis blivit 

den enda och dominerande personen i kvinnans liv – fysiskt, socialt, symboliskt, 

känslomässigt. Växlingen skapar förvirring, i både tanke och känsla, den skapar beroende, 

tillgivenhet, kontroll och makt över liv och död. En anpassning till olika grader och sorter av 

gränsförskjutningar sker, vilket får till följd att möjligheten att styra sitt eget liv krymper, och 

att kvinnan efterhand utplånas. 

 

Normaliseringsprocessen är en aktiv process, en aktiv nedbrytningsprocess. Något av det mest 

komplicerade i normaliseringsprocessen är internaliseringen av våldet – gradvis internaliserar 

kvinnan mannens våld, hans motiv för våldet och hans förväntningar och krav på kvinnan, 

som dock förändras parallellt med att han gradvis uppnår kontroll över kvinnolivet. 

Framförallt genom att våldet kombineras med isolering och växlas med omtanke börjar 
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kvinnan se sig själv med hans ögon – och vill ändra det hon ser. Inom våldets dynamik 

accepterar och internaliserar kvinnan de motiv som mannen anger för sin misshandel, motiv 

som kommer att handla om henne och hennes brister, hon motsvarar inte mannens norm för 

kvinnlighet. Kvinnans anpassning till våldet genom att göra hans verklighet till sin egen och 

förlägga våldets orsak till sig själv, berättar något om våldets konsekvenser, och följderna av 

att en tid ha levt med hot, tvång, våld, hjärntvätt… (Lundgren, 2004). 

 

I detta skede finns det inte mycket kvar av kvinnan. Hon ser sig själv genom hans ögon – hans 

verklighet blir hennes. Hon handlar på det sätt som han vill, men han ändrar hela tiden sina 

förväntningar och krav. Hon upplever stor förvirring i tankar och känslor, hon blir främmande 

inför sig själv, hon väljer – genom att inte kunna välja. Detta händer parallellt med att mannen 

växer – hon ser även honom genom hans ögon. I denna fas har kvinnorna inte några krafter 

kvar - hon är totalt fysiskt och psykiskt utmattad – hon har varken krafter att upprätthålla en 

egen förståelse av vad som händer kring henne och med henne, eller krafter att göra motstånd. 

Kvinnan stannar, därför att hon inte kan välja, hon är oförmögen att fly (Andersson och 

Lundberg, 2000). 

 

I Eva Lundgrens beskrivning av normaliseringsprocessen är anpassning ett centralt begrepp. 

Anpassningen är här kvinnans primära strategi: från början med mål att få våldet att upphöra, 

efterhand med den rena överlevnaden som mål. Anpassning leder enligt Lundgren till att 

kvinnan gradvis internaliserar våldet – kvinnan tar över mannens syn på våldet och hans syn 

på henne själv. I denna modell framstår anpassning alltså som starkt kvarhållande (Holmberg 

och Enander, 2004). Lundgren skriver att kvinnan reagerar på första slaget med chock och 

protest. Slag hör inte hemma i ett bra liv. Men hon pratar inte om det som hänt, slår inte 

tillbaka – våldet förblir dolt. I nästa skede, när mannen fortsätter slå, möts våldet med en 

proteststrategi, och nu protesterar hon mer öppet, åtminstone inför sig själv och mannen: Det 

är han som slår – under en kort tid förläggs våldets orsak till honom – alltså måste han sluta 

slå, han måste ändra sitt beteende. Hon behåller och använder sin egen verklighetsuppfattning 

och hittar våldets förklaring hos honom. Efterhand säger han att han slår eftersom hon är som 

hon är. Hon indoktrineras ständigt med detta, samtidigt som han använder våld. Alltså måste 

hon anpassa sig för att våldet ska ta slut – om hon förändrar sig kommer han att sluta slå. 

Lundgren menar att erfarenhet dock säger att den här anpassningsstrategin inte hjälper, våldet 

tar inte slut, oavsett hur mycket hon anpassar sig. Mannen förskjuter också ständigt gränserna 

och kraven, så hon lyckas inte anpassa sig till det som gäller just då. Oavsett vad hon gör 
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fortsätter våldet. Och hon fortsätter anpassa sig, men gör det inte nu för att han ska sluta slå; 

nu anpassar hon sig för att överleva. I detta skede har ofta våldet trappats upp, det är grövre 

och sker mer ofta. Gränserna mellan vad som är godtagbart och inte har förskjutits och 

gränsen mellan våld och värme, liv och död har alltså nu suddats ut. Lundgren menar att 

våldet inte upphör, och kvinnan överlever inte som den hon var. Ur detta perspektiv lyckas 

inte kvinnans anpassningsstrategier, även om de är begripliga när våldet normaliserats och 

internaliserats, och kanske det enda möjliga om hon hanterar våldet själv och inte söker hjälp 

hos någon annan än mannen (Lundgren, s.68, 2004). 

 

Eva Lundgren skriver att när kvinnor anpassar sig och detta uttrycks i en eller flera konkreta 

strategier, är det från början en anpassning till en underordning. Kvinnornas underordning är 

en del av mannens eget könsprojekt där manlighet och överordning flätas samman. Graden av 

underordning ändras under våldsprocessen – parallellt med att det framförallt blir på våldets 

arena som mannen skapar sin maskulinitet. Graden av underordning förklarar männen med 

erotiska upplevelser knutna till erövring av och kontroll över kvinnan. Från att anpassa sig till 

underordning som en strategi för kvinnornas del, kommer det nu att handla om att 

internalisera en allt större underordning; även här förskjuts gränserna. Total underordning 

kräver total passivitet; total passivitet fråntar kvinnan varje möjlighet att handla. Slutligen 

kommer hon inte heller att handla; när aktören blivit ett offer, är hon dödad – fysiskt eller 

symboliskt (Lundgren, s.69-70, 2004). 

 

5.5 Äktenskapsdramats analys av varför kvinnan stannar 

Margareta Hydén skriver att den misshandlade kvinnan ständigt bryter upp. Varje gång han 

slår tänker hon att hon inte vill vara med om det här, hon ger sig omedelbart iväg i sina tankar. 

För vissa kvinnor är detta psykologiska uppbrott i stunden så påtagligt att kvinnan 

upplevelsemässigt flyttar sig ut ur situationen och gör sig psykiskt onåbar. Vissa kvinnor ger 

sig iväg – tillfälligt eller för alltid (Hydén, s.165, 1995). 

 

Efter våldsfasen kommer ett efterspel. Det är under den här perioden som mannen tar tillbaka 

allt han sagt och gjort, och vill fortsätta leva med kvinnan. Under den här fasen, menar 

Hydén, börjar kvinnan fundera på vad som kommer att hända om hon bestämmer sig för att 

lämna mannen. Det finns en rad faktorer som håller tillbaka kvinnan i hennes beslut att lämna 

mannen (Andersson och Lundberg, 2000).  
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1) För det första känner man ensamhet, såväl mannen som kvinnan. Kvinnan som precis blivit 

misshandlad känner sig utsatt, vilket ytterligare understryker hennes ensamhet. Även det 

faktum att folk runt mannen och kvinnan kan vägra se våldet, innebär ytterligare ensamhet 

och isolering. Hydén beskriver att ingen av de kvinnor hon haft kontakt med levde isolerat, i 

meningen att de saknade ett socialt umgänge. Der flesta hade både familj, vänner, bekanta och 

förvärvsarbetade. Men endast undantagsvis så berättade kvinnorna för någon annan vad som 

hänt. Några försökte aktivt dölja vad de varit med om, andra upplevde omgivningen som 

skrämd och avståndstagande, och menade att kvinnomisshandel inom den närmsta 

bekantskapskretsen inte är något man vill höra talas om: ”De vill att man ska lämna honom 

meddetsamma, så är saken ur världen och de slipper höra mer” (Hydén, s.169, 1995). 

 

2) Kvinnan känner också rädsla inför det hon varit med om, men också rädsla inför ytterligare 

våld om hon skulle lämna mannen. Enligt Hydén resonerar kvinnan ofta kring dilemmat att 

om hon stannar så har hon kontroll över mannen, hon vet var han är och vad han gör. Om hon 

lämnar honom kommer han ändå att leta upp henne, och då kan han komma när som helst. 

Det finns en hel del som visar på att det farligaste tillfället för kvinnan är då hon håller på att 

lämna mannen, till exempel vid en skilsmässa (Hydén, 1995). I vissa fall kan det också vara 

svårt för kvinnan att lämna mannen. Folk som finns utanför och som inte känner till 

problematiken kring kvinnomisshandel uppfattar kvinnans handlingar som absurda, vilket 

leder till att man har svårt för att ge henne stöd (Andersson och Lundberg, 2000). 

 

3) När paret förenas i berättelsen om en ljus framtid – då stannar hon. Nästan lika starkt 

bindande som rädslan, är hoppet. Hoppet om ett bättre liv tillsammans, hoppet att mannens 

våldsbruk är uttryck för något speciellt, något avvikande som inte kommer att upprepas. Inte 

sällan döljer detta hopp olika slag av rädsla. En vacker tanke om ljus och hoppfullhet kan lätt 

dras ett steg för långt och bli till idealiserande, förnekande och självbedrägeri. Denna hoppets 

idealiserande kraft är i verksamhet när den misshandlande och den misshandlade förenas i en 

berättelse om en ljus framtid. En förutsättning för att paret ska kunna förenas på detta sätt är 

att mannens våld inte varit för grovt. Ytterligare en förutsättning förefaller vara att mannen i 

fråga tar avstånd ifrån sitt handlande. Mannen befinner sig här i en situation där han satt sitt 

äktenskap i fara genom att ha brukat våld mot sin hustru, och därmed begått en moraliskt 

tvivelaktig handling. Från att under våldsakten ha varit i en överordnad position befinner han 

sig nu i en betydligt mer underordnad position i förhållande till sin hustru. Han är beroende av 

henne för att kunna fortsätta äktenskapet. Utan hennes acceptans av honom som 
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äktenskapspartner och utan hennes vilja att fortsätta äktenskapet, är det förlorat. Samtidigt 

som han genom sin våldshandling har markerat total dominans i äktenskapet och också 

lyckats i sitt uppsåt, har han försatt sig i en svag position genom att använda illegitima medel i 

sin maktutövning. För en stund kan han ha fått uppleva känslan av att vara den som har total 

makt över en annan människa. Han kan till och med ha dragit slutsatsen att hans maktanspråk 

varit rimliga eftersom de krönts med framgång – för att sedan upptäcka att han genom sitt sätt 

att handla försatt sig i en position av beroende (Hydén, 1995). För att häva sig upp ur detta 

underläge använder vissa män våld återigen och försöker slå sig upp till ett nytt överläge. 

Detta beteende utgör då inte vägen till att rädda ett äktenskap i det långa loppet, men det 

försätter kvinnan i årsvis, ibland livslånga tillstånd av fara och rädsla. Och detta trots att 

äktenskapet för länge sedan i juridisk mening kan vara upplöst. 

 

När kvinnan ställs inför en invit om fortsatt samlevnad har hon för ett kort ögonblick 

avgörandet i sin hand. Mannens agerande syftar till att få henne att förstå att hennes enda 

möjliga svar är ja. En så uppvaktande och tillmötesgående man, en man som egentligen inte 

tycker om våld, hur kan hon visa bort honom? Vad ska barnen säga? En förtvivlad man som 

nästan inte orkar leva, hur ska hon kunna lämna honom? Hon tillskrivs nu all makt och en 

överordnad position som innefattar ett ansvar för den situation de bägge befinner sig i. Han i 

sin tur avsäger sig all makt och intar en underordnad position som innefattar en befrielse från 

ansvar för den situation de bägge befinner sig i. Situationen handlar om att ta beslut inför 

framtiden. Ska den vara gemensam eller ej? Det är hon som tillskrivs ansvaret för denna 

framtid. Säger hon nej, är det hon – inte han – som har förstört ett äktenskap och splittrat en 

familj. Hydén skriver att i stort sett alla de misshandlade kvinnor hon varit i kontakt med har 

på olika sätt beskrivit vilken börda det är att bli placerad i detta slag av överordningsposition 

och tillskrivas makt över äktenskapets existens och ansvaret för familjens fortbestånd. Enligt 

den logik som råder under våldshändelsens efterspel är det hon som har avgörandet i sin hand, 

eftersom det är hon som funderar på skilsmässa, han gör det ju inte. Plötsligt står kvinnan där 

med makten över äktenskapet – men utan att ha makt och inflytande nog att kunna skydda sig 

för våld, utan att ha makt och inflytande nog att förmå honom att sluta slå henne. Hur löser 

hon detta dilemma? Hydén menar att så länge hoppet lever svarar hon: ”Ja, vi fortsätter. Han 

har ju trots allt så många goda sidor, låt oss se dem och gemensamt satsa på det goda” 

(Hydén, 1995). 
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Hydén skriver att de par som hon talat med och som om och om igen förenades i hoppet om 

en ljus framtid, levde samtliga i äktenskap som bägge parter värderade högt. Äktenskapets 

stora betydelse spelade förmodligen stor roll som drivkraft för deras upprepade samgående. 

Den äktenskapliga livsformen var viktig för deras individuella livsprojekt och äktenskapet 

utgjorde det framgångsrika livsprojektets förutsättning. För dem skulle en separation innebära 

en förlust av det gemensamma parprojektet, men även det individuella livsprojektet skulle lida 

en avsevärd förlust. Det dessa par förenades kring var framförallt en uppfattning att våldet 

hade alltför svåra och oönskade konsekvenser såväl för par – som livsprojekt. I en ljusare 

framtid skulle våldshändelserna inte upprepas och deras äktenskap kunde befrias från de svåra 

konsekvenserna. Nu skulle deras samliv helt kunna präglas av det som de bägge värderade 

högt. Men, enligt Hydén, så kommer våldet att upprepas. Efteråt, när allt är över och 

äktenskapet på väg att upplösas, kan en eller bägge säga: ”Innerst inne trodde jag inte på det 

en enda gång” (Hydén, s.178, 1995). 

 

4) När paret förenas i en berättelse som förändrar våldsaktens innebörd – då stannar hon. 

Hydén skriver att när ett par förenas i våldshändelsens efterspel och misshandeln varit grov 

finns det inte utrymme för hopp om en ljus framtid på samma sätt som när misshandeln varit 

lindrigare. De kvinnor som Hydén intervjuat och som blivit grovt misshandlade, beskrev den 

omedelbara reaktionen på mannens våldsamhet som en chock, som stor rädsla. Så sökte de 

hjälp för sina skador och mannen blev föremål för polisingripande (Hydén, 1995). När paret 

får möjlighet att träffas igen har det i allmänhet gått en tid och mannen är ordentligt 

omskakad, inte minst på grund av de konsekvenser hans våldsbruk visat sig ha för hans egen 

del. Den gemensamma berättelse som sedan formuleras är av ett speciellt slag. Enligt Hydén 

är det svårt att utifrån denna berättelse bilda sig en uppfattning om vad som har hänt. 

Berättelsen kännetecknas av upprepade glidningar i språket och i innehåll, vilket skapar en 

känsla av förvirring. Det som sker kan beskrivas i termer av att våldsaktens innebörd gradvis 

förändras. Att beskriva våldshändelsen så som den gick till utgör ett allvarligt hot såväl mot 

det gemensamma parprojektet som mot de individuella livsprojekten. Att tänka på sitt 

äktenskap som ett där misshandel kan äga rum eller att se sig själv som misshandlad, är svårt 

(Hydén, 1995). Parets gemensamt formulerade berättelse om den ljusa framtid de trots allt 

har, påverkar kvinnan. Den tidigare formulerade berättelsen om ett liv tillsammans rymmer ett 

gemensamt projekt som de båda vill förverkliga. Utan att fortsätta förhållandet finns inte 

denna ljusa framtid tillsammans. Har man dessutom definierat detta gemensamma projekt 
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som ett livsprojekt skulle det innebära en stor förlust om man förlorade det. Kvinnan kan 

därför också ta på dig en del av skulden genom att kalla sig själv för elak eller grälsjuk. 

 

Hydén talar också om faktorer som gör att kvinnan till slut bryter med mannen: 

1) Kvinnan förlorar till slut hoppet om äktenskapet 

2) Hon börjar frukta för sitt liv 

3) Hon börjar längta efter ett nytt och bättre liv 

4) Mannen tar avstånd från kvinnan och lämnar henne (Andersson och Lundberg, 2000). 

 

6. Resultat 
I min problemformulering tog jag upp frågan om en misshandlad kvinna är ett värnlöst offer 

eller ett subjekt med förmåga till motstånd.  

Eva Lundgren utgår från ett strukturellt perspektiv, där maktrelationer på det interpersonella 

planet ses som relaterade till övergripande maktstrukturer i samhället. Med normalisering av 

våldet menar Lundgen den process i vilken våld blir ett normalt drag i vardagen och som leder 

fram till att våldet accepteras och försvaras. Enligt Lundgren så uppnår mannen gradvis 

kontroll över kvinnans livsutrymme. Gränser för vad som accepteras och inte suddas ut under 

en period och i denna period sker en glidning från att vara mer eller mindre (eller inte alls) 

underordnad, till att bli öppet undergiven. Kvinnans strategi är att hon försöker anpassa sig till 

våldet och till de ändringar och förskjutningar av normer för kvinnlighet som mannen gör, och 

genom denna anpassning normaliserar hon våldet. Primärt är detta en strategi för att få våldet 

att upphöra, men blir efterhand en strategi för att överleva, rent fysiskt. Anpassningen innebär 

inte bara att kvinnan ”gör som mannen vill”, utan att hon gradvis anpassar sig till mannens 

föreställningar om våldets orsak och upprinnelse och i förlängningen av detta, hans bild av 

vad det betyder att vara kvinna respektive man. Våldet internaliseras så gradvis i kvinnan, och 

hon börjar se på sig själv med mannens ögon, i vilka ansvaret för våldet inte sällan ligger på 

henne. Gradvis förvandlas kvinnan från aktör till offer, i takt med att hennes självkänsla 

minskar. Om kvinnan överlever som fysisk varelse, är hon symboliskt dödad – dödad som den 

person hon var. Det går då inte att tala om strategier för hennes del; En strategi i betydelsen 

ett sätt eller medel att hantera våld kräver en aktör, en levande varelse. Men, enligt Lundgren 

är kvinnan inte längre detta, utan i detta skede är hon att betrakta som ett offer, hon har varken 

krafter att upprätthålla en egen förståelse av vad som händer kring henne och med henne, eller 
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krafter att göra motstånd. Om hon ska föras tillbaka till livet behöver hon hjälp och stöd 

utifrån. 

 

Hydén sätter äktenskapet och parrelationen i centrum och analyserar våldet med fokus på 

parternas interaktion med utgångspunkt från dessas berättelser om våldshändelsen och dess 

upprinnelse. Det finns enligt Hydén faktorer som håller tillbaka kvinnan och förenar henne 

med mannen när hon funderar över sitt uppbrott – faktorer som dessutom gör det möjligt för 

mannen att fortsätta misshandla henne. Dessa tillbakahållande och samtidigt förenande 

faktorer är: 

– den ensamhet som omger kvinnan i misshandelns efterförlopp 

- kvinnans rädsla 

- parets gemensamma berättelse om den ljusa framtid de har för sig 

- parets gemensamt formulerade berättelse som förändrar våldsaktens innebörd 

Det är också viktigt att veta att enligt Hydén finns det även faktorer som för kvinnan ut ur 

äktenskapet. 

 

Hydén skriver att med varje historia om förtryck och lidande finns en historia om motstånd. I 

den vanligaste formen av förståelse av mäns våld mot kvinnor som utvecklats de senaste åren 

har denna historia, enligt Hydén, i stort sett uteslutits. Hon menar att kvinnors motstånd kan 

vara direkt och att de konfronterar mannen med det olämpliga i hans uppträdande, men även 

anta en rad olika former, som har det gemensamt att de inte innebär en direkt konfrontation 

med mannen. Mot bakgrund av kvinnans erfarenhet av mannens våldsamhet, är denna 

hållning viktig. ”Hon provocerade mig” är en vanlig ”förklaring” till våldet ur förövarens 

perspektiv. Det säger, enligt Hydén, något om hur en aktiv, konfrontativ hållning från 

kvinnans sida kan uppfattas av mannen, och vilka handlingar han kan tänka sig att tillgripa 

om han uppfattar henne som ”provocerande”. Med en definition av motstånd som aktiva 

handlingar som tydligt visar en viljeyttring, kan motståndshandlingar som inte innehåller 

direkt konfrontation tydas som icke-motstånd. För att rätt kunna förstå och värdera 

misshandlade kvinnors handlingsmönster, menar Hydén att vi måste vidga vår förståelse av 

vad motståndshandlingar kan inrymma. Ett uppbrott innehåller ett brett spektrum av sådana 

motståndshandlingar. Uppbrott är en process som innehåller flera olika faser och teman. Det 

betyder att som led i en uppbrottsprocess kan en kvinna komma att flytta från mannen för att 

sedan återvända. Denna rörelse kan upprepas flera gånger. Utan ett processperspektiv, tolkas 

ofta ett sådant handlingssätt som att kvinnan ändrat sig och vill återuppta samlevnaden med 
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mannen. Hydén ser äktenskapet som den äktenskapliga våldets ”scen”, en scen med två 

aktörer. Hon menar att kvinnan kan välja att bryta upp ur äktenskapet, men kan också välja att 

stanna kvar – för barnens skull, av kärlek, lojalitet eller andra skäl. Enligt Hydén så ser en 

kvinna det inte som normalt att bli slagen av sin man, och det är inte heller något hon vänjer 

sig vid som ett normalt inslag i sitt liv. Inom sig accepterar hon inte, utan lämnar honom. En 

misshandlad kvinna är aktiv i sina försök att på olika sätt få slut på våldet. Hydén menar att 

beskriva dessa kvinnor i termer av att mannen genom sitt våldsbruk lärt dem vara hjälplösa, är 

inte att göra dessa kvinnor rättvisa. Hon skriver att de lever i en svår situation men att de inte 

är hjälplösa. 

 

Lundgren och Hydéns förklaringsmodeller har olika utgångspunkter. Lundgren utgår ifrån ett 

strukturalistiskt perspektiv och Hydén utifrån ett aktörsperspektiv. Teorier kan ha olika syften 

och vara användbara i olika sammanhang.  

 

I ett strukturellt perspektiv ser man maktrelationer på det interpersonella planet som relaterade 

till övergripande maktstrukturer i samhället. Det strukturella perspektivet har varit användbart 

i den politiska feministiska kampen mot patriarkaliska maktordningar och förhållanden i 

samhället. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och decennier av kvinnors 

kamp för att föra upp frågan på den politiska dagordningen har haft stor betydelse. Ett 

könsmaktsperspektiv är nu utgångspunkten för regeringens jämställdhetspolitik: ”den vilar på 

en förståelse av att det råder en maktordning i samhället mellan kvinnor och män, där män 

som grupp är överordnade kvinnor som grupp”. Att denna maktförståelse tas som 

utgångspunkt ser regeringen som en förutsättning för att en varaktig förändring ska uppnås 

(SOU 2004:121).  

 

Aktörsperspektivet kan vara användbart till exempel i behandlingssammanhang, för att utifrån 

ett processperspektiv kunna ge stöd anpassad efter kvinnan som individ och genom den 

specifika situation hon befinner sig i eller för behandling i form av familjeterapi. Hydén 

menar att våldshandlingen blir till genom en social process. En social process är föränderlig 

och för att förstå våldshandlingen är det viktigt att känna till hela förloppet. En social process 

har en viss innebörd för de inblandade. Den betyder en sak för förövaren, en annan sak för 

offret. Den betyder något för den enskildes självbild, den betyder något för parets äktenskap. 

Hydén skriver att det är den misshandlade kvinnan och den misshandlande mannens 

erfarenheter och tolkningar av det som skett som gör våldshändelsens förlopp och innebörder 
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synliga. Det är deras självförståelse som utgör nyckeln till förståelsen av kvinnomisshandel 

som en social process. Enligt Hydén är kvinnomisshandel i första hand ett individuellt 

problem och i andra hand är det ett problem för paret att gemensamt att ta ställning till. 

Mannen och kvinnan ska erbjudas samtal var och en för sig och i ett senare skede kan det vara 

aktuellt att ta ställning till om parsamtal kan tillföra något ytterligare (Hydén, 1995).  

 

7. Slutdiskussion 

Mitt syfte med uppsatsen var att få en större förståelse om varför en del kvinnor stannar hos 

män som slår. Efter att ha läst både Eva Lundgrens och Margareta Hydéns 

förklaringsmodeller om problematiken kring kvinnomisshandel har jag fått en större insikt i 

just denna problematik, om varför hon kanske inte bryter upp redan vid första slaget. När man 

i till exempel tidningarna läser om misshandlade kvinnor kan man kanske känna en 

oförståelse till varför kvinnan inte omedelbart går, när det förefaller så uppenbart att 

förhållandet är väldigt destruktivt för henne (och parets eventuella barn).  

 

Motstånd och anpassning är två strategier från den misshandlade kvinnans sida som har 

diskuterats inom den feministiska förklaringen om våld mot kvinnor.  

Enligt Hydén måste vi lära oss att ett uppbrott inte är någon engångshändelse utan en process 

som ibland tar lång tid. I tidsskriften Socionomen (1999) skriver Hydén att de flesta kvinnor 

vet att de kan förändra relationen genom att avsluta den och därmed få ett slut på våldet, men 

att de inte kan förändra honom och få honom att sluta slå och fortsätta leva tillsammans. Vissa 

kvinnor vet att de inte ens kan få slut på våldet genom att avsluta parförhållandet, därför att 

han kommer att fortsätta att hota henne. En kvinna som blir utsatt för upprepat våld kan 

uppfattas som motsägelsefull: en gång är väl en sak, sedan får man bestämma sig, antingen 

vill man inte bli utsatt för våld och då ser man till att man inte blir det, eller också ser man 

inte till att man blir det och då accepterar man väl det? Hydén skriver att en separation är en 

krävande form av motstånd, inte för att det innebär ett så tydligt avståndstagande från våldet, 

utan för att det innebär att ta avsked ifrån de drömmar och hopp som investerats. Det innebär 

att ta avsked från det goda som äktenskapet givit. Hon skriver också att se en misshandlad 

kvinna som aktivt handlande betyder att efterfråga och undersöka hennes handlingsutrymme. 

Detta är mer begränsat än mannens. Under själva våldsakten är hennes handlingsutrymme 

minimalt och kan eventuellt inskränka sig till en möjlighet för henne att skydda sig. Under 

våldets förhistoria har hon en möjlighet att försöka påverka förloppet (hon kan försöka bryta 
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den destruktiva interaktionen), och även i efterförloppet (hon kan fundera över sitt liv och 

äktenskap och fatta beslut i förhållande till detta). Kvinnan gör ett val, men hon gör det i en 

svår och tvetydig situation, hon vacklar mellan att stanna kvar eller bryta upp från 

äktenskapet. Hydén menar att kvinnor inte utgör några passiva offer för mäns våld, utan 

erbjuder olika former av motstånd. Hon skriver att genomgående drag hos misshandlade 

kvinnor är att de utvecklar en rad olika strategier för att få slut på mannens våldsamhet, allt 

från att försöka tala honom till rätta, till att ge sig av hemifrån, eller söka hjälp utifrån. Dessa 

strategier är ibland framgångsrika, ibland inte. Att vara utsatt för våld i en nära relation är 

nedbrytande såväl för den fysiska som den psykiska hälsan. En misshandlad kvinna är 

inbegripen i en ojämn kamp för att få kontroll över sitt eget liv. Hydén skriver att kvinnans 

uppbrottsprocess äger rum i spänningsfältet mellan en rad motsägelser som samtliga har det 

gemensamt att de uttrycker motstånd mot våldet. Det är motsägelsen mellan hoppet om att 

han ska förändras och uppgivenheten inför den möjligheten, motsägelsen mellan erfarenheten 

att han är beredd att använda våld och erfarenheten av att han har andra bättre sidor än de 

våldsamma, samt motsägelsen mellan hoppet om möjligheten till ett bättre liv utan honom och 

rädslan för att något bättre liv inte går att forma. 

 

Bilden av den misshandlade kvinnan kan inrymma en rad föreställningar om hur kvinnan 

borde vara, tänka och känna eller vilka beslut hon borde ta. Kvinnor som inte känner, tänker 

eller agerar i enlighet med de här föreställningarna kanske får mindre förståelse ifrån 

omgivningen till varför de stannar i ett misshandelsförhållande. Enligt Lundgren kan inte 

kvinnan välja, hon är oförmögen att fly. Våldsverkligheten blir orienteringspunkten i kvinnans 

liv, parallellt med det känslomässiga beroende hon utvecklat gentemot mannen i 

våldsprocessen. Lundgren menar att frågan om varför hon inte lämnar honom är irrelevant att 

ställa till en kvinna som normaliserat våldet. När våldet normaliseras och kombineras med 

hjärntvätt, isolering och andra kontrollstrategier – när alla gränser, även gränsen mellan gott 

och ont har utplånats – har en misshandlad kvinna svårt att upprätthålla en egen 

verklighetsuppfattning. Kvinnan handlar i detta skede på det sätt som mannen vill, men han 

ändrar hela tiden sina förväntningar och känslor, hon blir främmande inför sig själv, hon 

väljer – genom att inte kunna välja. 

Eva Lundgren analyserar anpassning som kvinnans primära strategi och som sådan en viktig 

del i normaliseringsprocessen. Anpassningen leder till att kvinnan gradvis internaliserar 

våldet, hon tar över mannens syn på våldet och hans syn på henne själv. I denna modell 

framstår anpassning som starkt kvarhållande. Internaliseringen av våldet verkar nedbrytande 
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på kvinnan så till den grad att hon till slut når en sorts ”psykisk död”. Lundgren menar därför 

att man ska göra ett så tidigt ingripande i relationen som möjligt. Lundgren ser kvinnans 

”psykiska död” som den slutpunkt där mannen har fått total makt över kvinnan. Hon har nu 

upphört att vara subjekt, och det är därmed också ointressant för mannen att försöka 

kontrollera henne. Det händer därför, enligt Lundgren, att mannen då lämnar kvinnan. Hennes 

förklaringsmodell besvarar frågan om varför kvinnan stannar kvar med förklaringen att hon 

inte kan välja, hon är oförmögen att fly. 

 

Kritik mot det individualpsykologiska perspektivet har varit att man ansvarsbefriar männen 

ifrån deras våldshandlingar. Män som anses utöva våld för att de har för höga halter av 

testosteron, är psykiskt sjuka eller har haft en svår uppväxt kan inte på allvar ställas till svars 

för sina handlingar (SOU 2004:121). Kritik som också riktats mot detta perspektiv är att 

kvinnan indirekt görs ansvarig för våldet, det är hennes egenskaper som får mannen att ta till 

våld. Det framställer mannen som offer, antingen för sin hustrus kompetens eller sin 

okontrollerbara aggressivitet (Holmberg och Enander, 2004). 

 

Under de senaste decennierna har det strukturella synsättet på kvinnomisshandel haft stort 

inflytande på de diskussioner som förts om våldets orsaker och bekämpande. Företrädare 

hävdar att alla åtgärder mot kvinnomisshandel ska utgå från en analys som grundar sig på den 

könsmaktsteori om ett generellt kvinnoförtryck som har formulerats inom delar av den 

feministiska forskningstraditionen. Kritiker mot det strukturella synsättet menar att det är för 

begränsat. Kvinnan tecknas som en person helt utan motståndsvilja, ett passivt offer som ”lärt 

sig” att bli hjälplös. Den ensidiga fokuseringen på kvinnans underordning, maktlöshet och 

offerposition, avsaknaden av reflexion över kvinnans möjlighet till aktivt handlande, motstånd 

och ansvarstagande är otillfredsställande (Hydén, 1999). 

 

Aktörsperspektivet har blivit kritiserat för att med sin fokusering på parternas interaktion så 

har de förlorat själva grundproblematiken – mannens maktutövning – ur sikte. En begränsning 

som detta perspektiv också blivit kritiserat för är att den fysiska våldsakten sätts i centrum och 

att den då utelämnar den psykiska misshandeln och ett vardagsliv djupt präglat av mannens 

snabbt växlande humör (Holmberg och Enander, 2004). Kritik som också riktats är att 

mannen kan ges en ansvarsfriskrivning och en skuldbeläggning av kvinnan. För hur hon än 

förändrar sitt beteende tycks det inte kunna bryta en redan etablerad våldsspiral hos mannen 

(Kvinnofrid, 2001).  
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