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Abstract 

Authors: Kristin Svensson och Moa Rydh 

Title: The difficulties of leaving a violent relationship 

Supervisor: Frans Oddner 

Assessor: Mats Hilte  

 

The purpose of this essay was to illustrate and create an understanding for the factors that can 

contribute to the difficulties for women to leave a violent relationship. The study was based 

on a text analysis of autobiographies. The study was further more an investigation on how the 

women in the autobiographies describe a normalization of the violence and in connection to 

the factors that contributed to the breakup of the relationship. The result and analysis of our 

study showed different kinds of fears and also how fear can cause other feelings that affect the 

women in their situation and the breakup process. We could also see how the processes of 

normalization occurred in relation to the different feelings that the women described that they 

had experienced. The most important conclusion of the study was how important it is to have 

knowledge about the phenomena of domestic violence in social work, to be able to see and 

assist the violence exposed women with the help that they needs.  
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1. Problemformulering 

SKR presenterar följande statistik utfört av BRÅ att det anmäldes cirka 27 200 fall av 

kvinnomisshandel i Sverige under år 2010. Varje år dödas cirka 17 kvinnor av en närstående 

man. Idag definieras kvinnomisshandel som ett samhällsproblem och undersökningar kring 

fenomenet är omfattande (SKR, 2011a). 

Margareta Hydén (2000) är en välkänd forskare inom kvinnomisshandel och socialt arbete 

och hon tar upp en fråga som ofta ställs i samband med diskussioner kring kvinnomisshandel: 

Varför går hon inte? Hydén beskriver att en anledning till att denna fråga ställs grundar sig i 

kritik mot kvinnan, att hon inte uppfattas som normal som stannar med en man som 

misshandlar henne. Denna uppfattning bygger enligt Hydén på felaktiga föreställningar om att 

en misshandlad kvinna stannar. Hydén beskriver att det gör hon inte, varje gång mannen slår 

sin kvinna gör hon sig psykiskt onåbar för honom i sina tankar. Om kvinnan är psykiskt 

onåbar kan detta i slutändan resultera i att hon lämnar den våldsutsatta relationen (s 210). 

Diskussionerna som förs i samhället kring fenomenet gjorde oss intresserade av att fördjupa 

våra kunskaper och vår förståelse om hur en kvinna kan uppfatta sin situation då hon lever i 

ett våldsutsatt förhållande samt den komplexitet hon kan uppleva vid uppbrottet från mannen.  

För att kunna få en bred och djup empiri har vi valt att analysera sex självbiografier, då vi 

anser att detta kan ge oss en djup inblick utan att möta de utsatta kvinnorna. Självbiografierna 

är skrivna av kvinnor som har levt i våldutsatta förhållanden och de beskriver sin subjektiva 

verklighet i böckerna. Vi anser att genom denna analys av självbiografier kan vi introducera 

en helhetsbild av kvinnans uppfattning av den våldsutsatta perioden. Genom att analysera 

kvinnornas berättelser i självbiografierna ger det oss en möjlighet att få en bredare kunskap 

om hur delar av deras berättelse bildar en helhet. I vår studie kommer vi att problematisera 

frågan om varför en kvinna som utsätts för våld inte lämnar förövaren vid första slaget, vad 

det är som håller kvar och binder kvinnan till mannen och hans våld mot henne. Med vår 

studie avser vi även att belysa hur kvinnor upplevt och beskriver de svårigheter som kan 

finnas i samband med att lämna ett våldsutsatt förhållande. Vi analyserar utifrån teman som 

karaktäriserar deras upplevelser från den våldsutsatta relation de har levt i. Exempel på teman 

är rädsla, skam, normalisering, anpassning och svårigheter med motstånd 

Den tidigare forskning vi använder oss av i denna studie fokuserar på hur kvinnor upplever 

sin situation i ett våldsutsatt förhållande och i en uppbrottsprocess. En central utgångspunkt i 
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vår tidigare forskning är att de belyser hur känslor av olika slag kan komma att påverka 

kvinnans syn på sig själv och på relationen, samt hennes beslut att stanna eller att lämna. 

Utgångspunkten för vår studie är att med hjälp av den komplexitet som framhävts i tidigare 

forskning undersöka hur de olika faktorerna förstärks av varandra och bidrar till kvinnans 

först fysiskt passiva agerande och slutligen till att kvinnan reser sig och lämnar. Genom teorin 

Våldets normaliseringsprocess, framtagen av sociologen Eva Lundgren (2004) vill vi se om 

en normalisering av våldet kan komma att påverka en våldsutsatt kvinnas uppbrottsprocess. 

Då vi till skillnad från vår tidigare forskning som använder intervjuer, använder oss av 

självbiografier samt våldets normaliseringsprocess som teori, hoppas vi på att kunna få fram 

en studie med andra infallsvinklar. 

Vi vill med denna studie inge kunskap och förståelse till människor som kommer i kontakt 

med våldsutsatta kvinnor för att stödet och hjälpen i samhället ska kunna utvecklas. Vi menar 

att vår studie har relevans för socialt arbete då vi anser att kunskap och uppfattningen om 

våldsutsatta kvinnor påverkar utvecklingen av det sociala stödet som finns i samhället.   

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att utifrån en textanalys av sex självbiografier belysa och skapa 

förståelse för faktorerna som bidrar till svårigheterna för en misshandlad kvinna att lämna ett 

våldsutsatt heterosexuellt förhållande samt att tydliggöra vad det är för omständigheter som 

kan leda till ett uppbrott.  

 

 Vilka faktorer kan man skönja i biografierna som påverkar att kvinnan har svårt att 

lämna ett våldsutsatt förhållande? 

 Hur kan man förstå en normalisering av våldet i relationerna och på vilket sätt 

beskriver kvinnorna att detta påverkat uppbrottsprocessen?  

 Vad är det för händelser och faktorer som slutligen får relationen att avslutas?  

2. Bakgrund om kvinnomisshandel i Sverige  

2.1 Allmänt  

Lena Widding Hedin (1997) forskare vid Medicinska fakulteten i Göteborg beskriver i sin 

bok Det kan hända vem som helst att kvinnomisshandel har blivit allt mer uppmärksammat 

som ett stort internationellt folkhälsoproblem under det senaste decenniet (s 7). Hon beskriver 
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att kvinnomisshandel innebär en våldshandling som utövas av en man mot en kvinna som har 

en nära relation till varandra. Fysisk misshandel är inte det enda som förekommer inom 

kvinnomisshandel. Det är en rad av hot, angrepp, tvång som innefattar fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld av en man som har med avsikt att dominera, skada och kontrollera en kvinna (s 

9). Widding Hedin hänvisar även till Amerikanska studier som visar på att det är större risk 

att kvinnor får fysiska skador genom misshandel av sin partner i hemmet, än vid bilolyckor 

eller överfall på allmänplats av en okänd gärningsman (s 12).  

Widding Hedin (1997) beskriver vidare att om förövaren redan har använt sig av våld vid ett 

tillfälle blir kvinnan övertygad om att han kommer att verkställa hoten som uttalas av honom. 

Eftersom han redan använt sig av våld är hon övertygad om att han är kapabel till att göra det 

igen. Förövaren har begått ett brott enligt lagen 4 kap § 5 1993:207 när han genom sina hot 

får kvinnan att känna rädsla för sin egen eller sina barns skull. Widding Hedin betonar att 

misshandeln kommer att öka i svårighetsgrad och frekvens om inget ingripande sker. I många 

fall leder utövandet av kontroll och dominans till att kvinnan känner sig fångad och 

oförmögen till att påverka och ändra sin situation (s 10). 

2.2 Historik 

I detta avsnitt presenterar vi olika historiska lagändringar och händelser som har kommit att 

påverka sättet att arbeta med kvinnomisshandel. Widding Hedin (1997) beskriver i sin bok att 

år 1734 togs det som kallades för skälig aga bort i lagen. Skälig aga innefattade att mannen 

hade rätt till att aga sin hustru om hon inte lydde honom. Orsaken till att man tog bort den 

skäliga agan ur lagen var för att inte uppmuntra till aga av hustru då det hade bildats en 

uppfattning i samhället om att det ansågs vara moraliskt fel. År 1864 skrevs det in i lagtexten 

att det är en synnerligen försvårande omständighet om misshandel avser maka. Inget 

lindrigare straff än fängelse skulle gärningsmännen få, men kvinnorna var tvungna att själva 

ange brottet. Med detta hade agarätten upphört och brottet kvinnomisshandel hade 

kriminaliserats (s 60). 

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund – SKR (2011) beskriver i sin historikdel på deras 

hemsida att den svenska kvinnorörelsen har sedan 1970-talet flitigt drivit diskussionen om 

mäns våld mot kvinnor. Det har lett till att diskussionen har lyfts från den privata sfären och 

in på den politiska dagordningen. På 80- och 90-talet tillkom ett stort antal studier och 

forskning om mäns våld mot kvinnor och det ledde till att ett större intresse av kunskap om 

fenomenet växte fram. SKR beskriver vidare att det är tack vare forskningen och 
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kvinnorörelsens engagemang som den har juridiska synen på våld mot kvinnor påverkats och 

förändrats till det bättre. Våld mot kvinnor i nära relationer betraktas sedan 1982 i juridisk 

mening som ett samhälleligt problem och det faller under allmänt åtal (SKR, 2011b). 

I BRÅ’s delrapport Nya regler i lagen om besöksförbud beskriver Olle Westlund och Jennifer 

Qvarnström (2005) att besöksförbud är ett instrument som används i förebyggande syfte då 

hotade människor ska skyddas från förövaren. När det gäller kvinnomisshandel innebär det att 

kvinnan med stöd från lagen kan förbjuda mannen att uppsöka henne. Vidare skriver 

Westlund och Qvarnström att möjligheten till besöksförbud infördes år 1988. En skärpning av 

lagen gjordes 2003 och den innehåller nu två typer av besöksförbud. Det ena handlar om 

förbud mot att vistas i anslutande områden till den skyddade personens bostad, arbetsplats 

eller annan plats där det är vanligt att personen vistas. Det andra handlar om förbud mot att 

uppehålla sig i en bostad som brukas gemensamt med en annan till personen med skydd. 

Orsaken till att lagen skärptes var för att utöka möjligheterna att skydda utsatta personer. (ss 

12-13). 

Magnus Lundberg (2001) beskriver i sin bok Vilja med förhinder. Polisers samtal om 

kvinnomisshandel att den viktigaste lagen rörande skydd för kvinnor, kvinnofridlagstiftningen 

kom i juli 1998. Denna lags ursprung baseras på att se till de systematiska övergreppen, det 

vill säga att om en man upprepande gånger slår sin hustru. Den nya lagen fokuserar på något 

som man kallar för ett nytt brott som riktar sig mot kriminella handlingar som sker 

upprepande under en längre period. Han beskriver vidare att ett exempel på detta kan vara om 

en man vid flera tillfällen begår ett brott mot en kvinna i form av tvång, hot, olaga 

frihetsberövande, sexuella övergrepp eller sexuellt utnyttjande, som han är eller har varit gift 

med. Utövar mannen någon form av dessa brott döms han i enlighet med 

Kvinnofridlagstiftningen och han döms till fängelsestraff mellan sex månader och sex år. Det 

är endast upprepningen av brottet mot kvinnan som denna lag fokuserar på, för att mannen 

ska straffas för de upprepade gånger han har skadat kvinnan. Detta bidrar till att mannen även 

kan dömas för andra brott samtidigt som han döms för kvinnofridskränkning (ss 13-14).  

2.3 Samhället och hjälpen som erbjuds 

I detta avsnitt visar vi hur samhället har och kan påverka fenomenet kvinnomisshandel, samt 

hur utsatta kvinnor kan uppfattas av omgivningen. SKR (2011) skriver att kvinnomisshandel 

definieras som ett stort samhälls- och folkhälsoproblem, både på global och nationell nivå. 

Fenomenet är något som utgör ett allvarligt hot mot kvinnors och deras barns välbefinnande, 
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hälsa och liv. SKR beskriver en statistik tagen från BRÅ som visar att det i Sverige anmäldes 

27 200 fall av misshandel mot kvinnor under 2010 och att förövaren är i majoriteten av fallen 

en person som kvinnan har någon slags relation till. De beskriver vidare att varje år dödas 

cirka 17 kvinnor av en närstående man och i fler än hälften av fallen vet man säkert att 

mannen tidigare har hotat, misshandlat och brukat våld mot kvinnan. En majoritet av de 

kvinnor som utsätts för våld i en nära relation känner skuld och skam men en minoritet av 

dem söker vård för sina skador som uppkommit i samband med våldet. Brottsförebyggande 

rådet visar statistisk på att polisen endast får in anmälningar från vart tionde fall (SKR, 

2011a). 

Enligt SKR’s (2011) fakta öppnades de första kvinnojourerna 1978. Alla Kvinnors Hus 

öppnade i Stockholm och i Göteborg öppnades något som kallades för Kvinnohuset. En 

anledning till att stödcentrum för kvinnor öppnades var på grund av den upplevda oförmågan 

av samhället att hjälpa och skydda utsatta kvinnor. En tanke bakom verksamhetens mål var att 

ideella kvinnor skulle möta utsatta kvinnor som sökte stöd och hjälp då det 

uppmärksammades att en rädsla för myndigheter fanns. En rädsla kunde grunda sig i att det 

skulle ske ett felaktigt ingripande eller inget ingripande alls. Ett annat mål var även att 

tillämpa ett samarbete mellan olika organisationer och myndigheter (SKR, 2011c). 

En annan faktauppgift som SKR (2011) visar på är att något som försvårar 

uppbrottsprocessen bland annat är att kvinnan har starka emotionella band till mannen som 

utövar våldet samt att han successivt bryter ner henne. Att våldet ofta sker på en plats som 

helt saknar insyn, bland annat i hemmet gör att det blir svårare för omgivningen att ingripa. 

Det är därför kvinnojourerna har en stor uppgift och viktigt funktion genom att stödja kvinnor 

som vill och försöker bryta sig loss ur en våldspräglad relation (SKR, 2011d). 

SKR (2011) beskriver vidare att det idag finns cirka 140 lokala kvinnojourer som utför ett 

betydelsefullt arbete för att kunna hjälpa och stödja kvinnor som blivit utsatta för våld, samt 

att hjälpa deras barn. Ingen kvinnojour är den andra lik. Vissa har personal anställd dygnet 

runt, medan andra har avgränsade telefontider. På en kvinnojour kan man bli erbjuden 

rådgivning, stödsamtal, skyddat boende, stöd med olika myndighetskontakter och så vidare. 

Enligt utvärderingar som har utförts på kvinnojourerna är de till stor hjälp för de utsatta 

kvinnorna. Det visar även på att fler aktörer måste ta sitt ansvar och samverka med andra för 

att kunna vara säkra på att kvinnorna får det skydd och stöd de behöver, både kortsiktigt och 

långsiktigt (SKR, 2011c). 
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3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt vill vi belysa och framhäva tidigare forskning kring fenomenet 

kvinnomisshandel med inriktningar på kvinnornas upplevelser och agerande i ett våldspräglat 

förhållande. Kvinnomisshandel är ett fenomen som det har forskats mycket om och när vi 

sökte på begreppet kvinnomisshandel dök det upp otaliga undersökningar och studier kring 

fenomenet. Vi har fokuserat på forskning som har undersökt och beskrivit hur kvinnor upplevt 

och agerat i våldsutsatta relationer. Detta gav oss möjlighet att tillsammans med vår egen 

empiri se helheterna i kvinnornas texter. Denna avgränsning i vår sökning om tidigare 

forskning gav oss en djupdykning i studier som rörde just kvinnornas upplevelser och tankar 

kring den våldssutsatta relationen och framförallt svårigheterna med uppbrottet.  

Den tidigare forskning vi har valt att arbeta med är studier som vi på många sätt kan dra 

paralleller till vår egen undersökning – Vad är svårigheterna i att lämna en våldsutsatt 

relation? Vad får kvinnan att stanna i en relation där hon dagligen eller ofta blir misshandlad? 

Dessa frågor är något som både artiklarna i vår tidigare forskning och vi ställer oss. I 

undersökningarna vi har valt att lyfta fram i dessa avsnitt behandlar just dessa frågor, varför 

hon stannar trots misshandel och vad det är som sedan kan få kvinnan att bryta sig fri. 

Framförallt läggs tyngdpunkten i följande avsnitt på kvinnans psykiska hälsa, hur hon känner 

och upplever det hennes partner utsätter henne för och hur detta i sin tur påverkar henne och 

hennes roll i relationen.  

3.1 Forskning om faktorer som påverkar kvinnans psykiska hälsa 

Marianne Lammers, Jane Ritchie och Neville Robertson (2005) är tre professorer i psykologi. 

I deras kvalitativa studie “Women’s Experience of Emotional Abuse in Intimate Relationships: 

A Qualitative Study” undersöker de hur kvinnor som utsatts för emotionellt våld påverkas av 

detta. I denna studie har författarna utfört sju djupintervjuer med kvinnor som har lämnat en 

relation där de har blivit utsatta för emotionell misshandel, det vill säga att de har utsatts för 

verbal och psykisk misshandel. En central infallsvinkel i denna studie är att forskarna utgår 

ifrån en diskussion kring ett patriarkalt samhälle. Detta innebär enligt författarna att mannen 

är överordnad och kvinnan är underordnad i samhället, samt hur det kan komma att påverka 

en våldsutsatt relation och även en kvinnas reaktion på misshandel. De belyser även hur en 

feministisk synvinkel kan komma att påverka mannen och kvinnan i en relation som präglas 

av emotionellt våld. En feministisk synvinkel innebär att de utgår ifrån att det ska vara 

jämställt mellan kvinnor och män. Lammers, Ritchie och Robertson beskriver hur en hierarki 
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tydligt är uppbyggd i en relation där mannen använder misshandel mot kvinnan, mannen är 

överordnad kvinnan. De understyrker även att emotionellt våld inte endast yttrar sig i 

kränkande ord utan att det även kan kännetecknas av kontrollerande beteende, att mannen 

kontrollerar kvinnan och hennes liv. Forskarna menar att mannen bestämmer vad kvinnan får 

och inte får göra. I studiens resultat framträder konkreta svar och fakta om hur de kvinnor 

som ingått i denna undersökning påverkats av det emotionella våld de blivit utsatta för. 

Forskarna visar även på att om kvinnorna utsatts för olika sorters emotionellt våld, fått höra 

och vara med om olika saker så delar de otroligt mycket känslor och upplevelser med 

varandra. Förvirring, rädsla, skam och längtan av kärlek, upplevelse av kärlek, förtvivlan och 

sorg är gemensamma upplevelser som kvinnorna i studien har känt och har erfarenhet av och 

som påverkat dem alla att stanna men som även som fått dem att slutligen lämna (ss 43-55). 

Jan Bostock, Maureen Plumpton och Rebekah Pratt (2009) forskar om människors psykiska 

hälsa. I deras studie ”Domestic Violence Against Women: Understanding Social Processes 

and Women’s Experiences”, undersöker de vad det är som upprätthåller misshandel i en 

relation. De vill ge människor en bredare förståelse för vad som händer i en 

misshandelsrelation och deras syfte är även att ge förslag till olika åtgärder. Det är en 

undersökning som baseras på intervjuer med tolv kvinnor från den engelska landsbygden samt 

deras utsagor om deras erfarenheter från våldssutsatta relationer. Återkommande faktorer som 

vi även ser här är att kvinnorna upplever rädsla och skam. Rädslan är återkommande och 

forskarna redogör för hur kvinnorna upplever rädsla i de olika händelserna och situationerna. 

Rädsla för att inte få den hjälp de behöver, att bli utsatt för mer våld om de stannar, rädsla för 

deras barns liv och rädsla för omgivningen och deras reaktion när de får veta vad som pågått i 

kvinnans relation. En viktig faktor som studien visar är att många av kvinnorna stannade på 

grund av kärleken och hoppet om att det kunde bli bättre. Genom att mannen lovade att våldet 

inte skulle upprepas fick det kvinnorna att känna att det inte var tillräckligt farligt för att de 

skulle vara tvungna att lämna honom. Kvinnorna berättar att det var på detta vis som 

förnekandet av våldet pågick (s 99). Utgångspunkten i studien är att bredda förståelsen för de 

olika processer som sker i en våldssutsatt relation, för att forskarna slutligen ska kunna föreslå 

hjälpinsatser för utsatta kvinnor att tillgå. Ett resultat som studien illustrerar är hur 

kvinnomisshandel kan fortlöpa inom hemmets stängda dörrar om hjälpen, stödet och skyddet 

att få som offer är begränsat. Tyngden lägger de även vid att om människor och samhället 

delar en djupare kunskap och förståelse för fenomenet kan vi också tydligare visa att 

kvinnomisshandel och övergrepp är oacceptabelt (ss 107-108). 
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3.2 Forskning om kvinnors uppbrottsprocesser  

En studie utförd av Margareta Hydén (2000), psykoterapeut och forskare inom socialt arbete 

”Att lämna den man som slår. Om misshandlade kvinnors rädsla efter uppbrottet” berör för 

vår studie den relevanta frågan: Varför går hon inte? Margareta Hydén är ett välkänt namn 

inom forskning när det gäller kvinnomisshandel och hon har utfört många studier kring 

fenomenet. Den ovannämnda kvalitativa studien har utförts genom djupintervjuer med tio 

kvinnor som vid första intervjutillfället bodde på ett kvinnohus efter att ha lämnat våldsamma 

relationer. För att få svar på frågan ovan utifrån den studie som hon har utfört så analyserar 

hon i huvudsak temat rädsla, som karaktäriserar en misshandlad kvinnas uppbrott. Skillnaden 

från Hydéns tidigare forskningsprojekt då hon enbart uppmärksammade rädsla som en faktor i 

en våldsutsatt kvinnas upplevelser är att hon nu i huvudsak analyserar rädslan och hur den 

påverkar kvinnas situation och uppbrottsprocess. Hydén menar att frågan som ofta ställs i 

samband med diskussioner om kvinnovåld: varför hon inte lämnar när hon blir slagen, bygger 

på felaktiga föreställningar om att kvinnan aldrig lämnar. Hydén menar istället att en kvinna 

går alltid från första slaget, i hennes tankar lämnar hon direkt. För många kvinnor är detta ett 

psykologiskt uppbrott, att hon gör sig psykiskt onåbar för mannen. Att ta steget till att lämna 

honom fysiskt är en process som kan ta lång tid för kvinnan att ta sig igenom (s 210).  

En viktig tyngdpunkt i Hydéns (2000) studie är att rädsla leder till motstånd. Hydén beskriver 

att motståndet inte alltid inbegriper ett aktivt handlande från kvinnan men gör henne 

uppmärksam på att hennes situation inte är något hon vill leva i eller uppleva. Genom den 

rädsla kvinnan känner kan hon sätta sig emot våldet utan att använda sig av en utarbetad 

strategi. Hon sätter sig emot hans bristande respekt och attackerande av hennes kropp och 

självkänsla. Rädslan för sitt liv gör att hon kan agera med motstånd i hopp om att han ska inse 

att han skadar henne. Att våld framkallar rädsla vet misshandlaren om. Detta är en känsla han 

vill framkalla hos henne för att sätta sig i överläge i förhållande till henne (s 233).  

Viveka Enander, forskare i socialt arbete och Carin Holmberg (2008), sociolog har även de 

gjort en studie som berör tio kvinnors uppbrottsprocesser från våldsutsatta förhållanden. I 

artikeln”Why does she leave? The leaving process(es) of battered women” undersöker och 

beskriver de vad misshandlade kvinnor upplever som svårigheterna med att lämna 

förhållandet och vad för processer de genomgår innan de tar steget ut ur relationen. 

Författarna ger exempel på olika faktorer som de förstått leder till det slutgiltiga uppbrottet 

från mannen, bland annat att det sker en försämring i relationen. Det kan bero på kärleksbrist 
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och/eller att våldet ökar, som gör att kvinnan inser att hon måste lämna på grund av hennes 

och i vissa fall barnens överlevnad. En annan orsak kan vara att hon börjar inse att relationen 

är våldsam (s 202). I studien tar Enander och Holmberg upp motstånd och anpassning. Det 

vill säga hur kvinnor agerar med motstånd gentemot mannen och hans våld och de visar även 

på hur kvinnor kan anpassa sig efter våldet och männens kontroll. De hänvisar i studien till 

Lundgren och Hydén, som har framtagit olika modeller och teorier gällande 

kvinnomisshandel. Lundgren (2004) påvisar att en normalisering av våldet kan ske, det vill 

säga att kvinnan normaliserar våldet och situationen hon lever i. Kvinnan ser sin subjektiva 

verklighet så som mannen vill att hon ska se den och genom kontroll binder han henne till 

honom. Hydén (2000) påvisar att ett motstånd leder till att hon lämnar. Hon menar att den 

utsatta kvinnan gör sig psykisk onåbar för mannen från det att våldet yttrar sig för första 

gången i relationen. Motståndet kan vara det som får en kvinna att stanna men också den 

utlösande faktorn till att hon lämnar. Kvinnan kan med hjälp av motstånd uppleva att hon har 

kontroll över situationen. Hon visar att hon inte är underordnad genom att exempelvis säga 

ifrån och på så vis kan det få henne att stanna (s 210). Enander och Holmbergs (2008) studie 

beskriver även olika faser en våldsutsatt kvinna kan uppleva, denna process kallar Enander 

och Holmberg för ”Att bli fri process”. De olika faserna är följande: Jag älskar honom, jag 

hatar honom, jag tycker synd om honom, jag känner ingenting. Alla dessa olika faser 

inbegriper olika emotionella tillstånd för kvinnan och de tre första anges vara otroligt svåra 

för kvinnan att lämna honom i (ss 214-218). De beskriver vidare att det är ett stort steg för en 

våldsutsatt kvinna att se sig själv som ett brottsoffer. Studien visar att för många kvinnor 

uppdagas detta efter uppbrottet och inte under tiden. Det tar tid för såren att läka och inse att 

man faktiskt varit utsatt för något fruktansvärt och inse att man är ett brottsoffer. Att inte se 

sig som ett offer kan göra det svårt för kvinnan att söka hjälp. Våldet kan ha blivit en stor del 

av hennes liv och att i detta skede identifiera sig som ett brottsoffer kan vara svårt och 

skrämmande (ss 218-219). Slutligen anser Enander och Holmberg att motstånd från kvinnans 

håll gentemot mannen och hans beteende finns i ett våldsutsatt förhållande men att det i sin 

tur inte behöver leda till uppbrottet. Enander och Holmbergs slutresultat visar på två tydliga 

anledningar till att kvinnorna lämnar relationen: att livet står på spel, deras eller andras liv (ss 

222-223).  
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3.3 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

De olika studier vi har använt som tidigare forskning i vår undersökning skildrar många olika 

bakgrundsfaktorer till varför det sker misshandel och hur kvinnor ställer sig till mannen och 

våldet, samt även hur hon bryter sig fri. Det krävs många olika infallsvinklar för att närma sig 

detta fenomen, att vara öppen för olika teorier och aspekter. Även om misshandel yttrar sig 

lika för många män och kvinnor så är alla parter olika människor. De olika undersökningarna 

handlar om att försöka förstå vad som sker i våldsutsatta relationer och framför allt varför. De 

påvisar att rädsla, skam, motstånd och anpassning är några faktorer som både leder till att 

kvinnor stannar men också att de slutligen lämnar det våldsutsatta förhållandet.  

4. Teoretiskt ramverk 

4.1  En kritisk reflektion 

Den teori som ligger till grund för denna uppsats är Våldets normaliseringsprocess utvecklad 

av Eva Lundgren (2004). Vi vill med detta avsnitt visa vår medvetenhet kring den kritik som 

framförts mot Eva Lundgren och hennes empiriska tillförlitlighet. Det har framkommit i kritik 

mot Lundgren att hennes empirigrund för denna teori inte håller en god vetenskaplig kvalité. 

Bosse Parbring på Nationella sekretariatet för genusforskning skriver på deras officiella 

hemsida den 15 december 2005 att en granskning mot Lundgren har utförts och det har 

uppkommit en diskussion kring hennes empiriska källor. Granskarna menar att teorin baseras 

på en otillräcklig empirisk grund. Lundgren påstår att det finns en tillräcklig empirisk grund 

för hennes teori men vägrar granskarna att få tillgång till hennes källmaterial. Lundgren 

försvarar sitt val av att inte lämna ut sitt källmaterial för inte riskera sekretessbrott mot sina 

informanter. Lundgren blev friad eftersom det inte fanns underlag som påvisade att hennes 

teori är vetenskapligt ohederlig.  

En risk vi anser kan finnas med att använda Eva Lundgrens teori är att fokuseringen kring 

analyserandet av empirin kan bli ensidigt. Då vi är medvetna om denna risk anser vi att det 

fortfarande är en hållbar teori att applicera på vår empiri. Vi är med andra ord medvetna om 

denna risk och kritik som har förts fram mot Lundgrens teori, men har valt att trots detta 

utföra denna studie där vi testar hennes begrepp mot vår empiri. Vi har under studiens gång 

haft denna kritik i beaktning.  
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4.2 Våldets normaliseringsprocess 

Valet av teori grundade vi på att den lyfter fram viktiga aspekter och händelser i ett 

våldsutsatt förhållande. Då vi utifrån våra sex självbiografier ville belysa komplexiteten med 

att lämna en relation som präglats av våld och undersöka om det sker en normalisering av 

våldet, var vi intresserade att med denna teori belysa och lyfta olika faktorer och upplevelser 

för att kunna skapa en förståelse för helheten i kvinnornas berättelser. Den teoretiska 

modellen om våldets normaliseringsprocess har framtagits till fördel för kvinnojourrörelser 

och med syftet att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor. Den har sin utgångspunkt i ett 

feministiskt perspektiv, då författaren har en stark tro till att endast med feministisk 

våldskunskap kan samhället nå en nolltolerans mot kvinnovåld. Att detta är en teoribildning 

utifrån ett feministiskt perspektiv visar Lundgren genom sina reflektioner över genus och kön 

i samhället, där hon talar för att det anses att kvinnan är underordnad i relationen till mannen. 

Det är en patriarkal syn på samhället och relationer, eftersom hon anser att mannen är tydligt 

överordnad kvinnan. Denna teori framhåller normaliseringsprocessen, som innebär en 

nedbrytningsprocess för kvinnan, då mannens våldsanvändning utvecklas och upplevs som 

normal för både mannen och kvinnan. Kvinnans nedbrytningsprocess innebär att mannen tar 

mer och mer kontroll över kvinnan och deras relation, kvinnans livsutrymme och hennes 

självkänsla förminskas drastiskt (ss 11-13). Då vi ansåg att denna teori kunde hjälpa oss att 

lyfta och framhäva en helhet för att skapa förståelse för kvinnornas upplevelser, valde vi den 

som teorigrund för uppsatsen. Däremot ansåg vi också att det är av stor vikt att vara kritiska 

och öppna för olika synvinklar och uppfattningar om utsatta kvinnors situationer.  

4.3 Hur sker en normalisering av våldet i en relation? 

Lundgren (2004) beskriver att en normalisering av våldet hänger samman med mannen och 

kvinnans föreställningar om bilder av kön och normer i en relation, hur parterna i en relation 

ska vara och bete sig. Människor har förutfattade meningar om hur en relation ska se ut och 

hur olika roller i relationen ska agera och hur fördelning ska se ut. Kultur, makt, sexualitet 

och våld har en stor betydelse för hur misshandlande män ser på könsroller. Lundgren 

förklarar detta genom att misshandlande män lever i en egen uppfattning och kulturell 

sanning, de anser att kvinnan ska vara tillgänglig för honom och hans behov. Detta innebär att 

han sätter upp regler utifrån sina behov och bortser att kvinnans behov inte blir tillfredställda. 

Med en egen uppfattning av en kulturell sanning anser han sig själv vara den viktigaste parten 

i relationen och kvinnan är underordnad honom (s 16). Detta definierar Lundgren som en 



17 

 

kulturell normalitet där mannen är överordnad och kvinnan är underordnad, återigen syftar 

hon till ett patriarkalt samhälle (s 19). Lundgren beskriver vidare att våldet upplevs som något 

normalt och vanligt i normaliseringsprocessen. Vad Lundgren menar är att hon ser våldet som 

en process, det är något som fortlöper i en relation, våldet är sällan en engångsföreteelse. Det 

förutsätter att man även undersöker det ur ett normalitetsperspektiv, med andra ord att man 

undersöker hur människor uppfattar en normalitet, vad som anses vara normalt eller inte för 

dem. Den våldsbenägne mannen är huvudsakligen kopplat till social normalitet och inte social 

avvikelse. Det menas med att de flesta män som utför våldshandlingar är i mångas ögon 

socialt välfungerande människor, de har ett arbete, en inkomst och ett socialt nätverk. Då 

våldet ofta sker bakom stängda dörrar kan omgivningen ha svårt att se vad som sker i 

relationen (s 17).  

4.4 Våldets internalisering – när hans verklighet blir hennes 

Lundgren (2004) beskriver att när våldet blivit så pass normalt att våldsverkligheten finns 

inom kvinnan och hon identifierar sig med den, kallar hon det för internalisering. Hans 

verklighet blir hennes. En av kvinnorna i Lundgrens studie beskriver det genom att hon 

identifierade sig med mannens verklighet, och med hans önskan om vem hon skulle vara för 

honom, hennes enda roll. För kvinnan blir normaliseringsprocessen en aktiv 

nedbrytningsprocess. Våldet kombineras med isolering och värme, vilket leder till att kvinnan 

börjar se sig själv med mannens ögon och hon gillar inte det hon ser. Vad Lundgren menar 

med detta är att mannen först utför våldshandlingar, bland annat isolering för att sedan ta hand 

om skadorna han utsatt kvinnan för (ss 60-61). 

5. Metod 

5.1 Val av metod  
Vårt syfte med undersökningen är att belysa och skapa förståelse för svårigheterna som kan 

finnas för en kvinna att lämna ett våldsutsatt förhållande. Då vi är intresserade av att belysa 

komplexiteten i ett uppbrott från en våldssutsatt relation samt faktorerna som bidrar till att 

kvinnan slutligen kan lämna relationen, har vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. 

Metodvalet var ett självklart val då vi var intresserade av kvinnornas utsagor kring deras 

erfarenheter och upplevelser (Ahrne & Svensson 2011 s. 12).  
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Vi har utifrån Lundgrens (2004) teori testat de olika begrepp hon beskriver och delvis använt 

en kvalitativ narrativ analys, det vill säga en textanalys av våra sex självbiografier. Med denna 

analys ur ett hermeneutiskt perspektiv ville vi närma oss vår empiri. En textanalys ur ett 

hermeneutiskt perspektiv gav oss möjlighet att se händelsernas delar och en helhet samt skapa 

förståelse för dessa och hur det påverkade kvinnorna. En hermeneutisk tolkningslära innebär 

att man studerar hur den mänskliga förmågan skapar mening och förståelse i sina berättelser. 

Relationerna mellan helheten och delarna är centrala i en hermeneutisk förståelse, att se hur 

författaren beskriver sina upplevelser och hur de förmedlar sina berättelser. Att inte döma 

textens och dess författare för de olika enskilda händelserna utan att se hur delar och helheten 

samspelar. En utgångspunkt inom hermeneutiken är att den som analyserar en annan 

människas text har en känslighet för hur texten har framkommit samt vad författaren vill 

belysa och framhäva. Det är då viktigt att visa empati inför hur en annan människa upplevt sin 

situation som beskrivs i texten och uppmärksamma relationen mellan delar och helhet 

(Bryman 2011, ss 507-508 & Skott 2004, s 9). Med en narrativ analys och Lundgrens 

teoretiska begrepp var vår avsikt att framhäva vad kvinnorna i våra självbiografier upplevt 

och dragit erfarenhet av i sina relationer. Vi hoppas att vårt material kan bidra till att skapa en 

mening i kvinnornas historier och förståelse för vad som sker när en kvinna utsätts för 

misshandel i en nära relation genom att belysa hennes upplevelser kring uppbrottet. Om en 

förståelse för kvinnornas upplevelser skapas kan vi också förklara hur det kommer sig att de 

agerade som de gjorde. Genom en narrativ analys som en del av vår metod kunde vi förstå 

hur våra olika berättelser har formats, det vill säga vad kvinnorna upplevt och vad deras syfte 

är med deras berättelser (Skott 2004, s 130). Hur man arbetar med en narrativ analys kan ske 

på olika sätt och det finns olika definitioner av metoden. Vårt tillvägagångssätt var att närma 

oss våra berättelser genom att se dessa som en helhet och finna den röda tråden i kvinnornas 

utsagor om deras liv och erfarenheter (Larsson, Sjöblom & Lilja 2008, s 31).  

I en narrativ analys betonas vikten av att se hur berättelser är uppbyggda, att se den röda 

tråden. Det centrala i en berättelse är sammanhanget av händelser och hur dessa skett, samt 

hur de är orsakade eller förorsakade av något eller någon och i sin tur sammanställda i en text. 

Denna framställning av förloppet av en eller flera händelser, där författaren skapar en 

dynamik och spänning kallas för berättarens poäng. Denna poäng med utsagorna är vad 

författaren vill förmedla och framhäva till oss som lyssnar/läser. Genom att belysa olika 

kvinnors historier, bygga ett empiriskt material har vi velat uppmärksamma ordningsföljden 

av olika händelser. Vi kunde se konsekvenser av ordningsföljderna av olika händelser samt 
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visa vad det leder till och vad det är som sker när misshandel präglar en relation (Larsson et 

al. 2008, ss 32-33).  

5.2 Bearbetning av empiri  

När vi har läst biografierna har vi använt oss av en textanalys ur ett hermeneutiskt perspektiv 

för att tolka och uppfatta delar och helheter i kvinnornas berättelser. Textanalysen vi utfört 

gav oss även möjligheten att förstå hur berättelserna har skapats, hur just delar har skapat en 

helhet och att framhäva syftet med kvinnornas berättelser. I analyserandet av biografierna 

närmade vi oss vår empiri med hjälp av de teoretiska begrepp som Lundgren (2004) beskriver 

i sin teori – Våldets normaliseringsprocess. Vi har applicerat hennes teoretiska begrepp, 

normaliseringsprocessen och internalisering, på vår empiri för att undersöka om det finns 

likheter mellan det Lundgren belyser och vad våra informanter beskriver i sina självbiografier. 

Denna kombination har gett oss möjligheten att både framhäva delar och helheter i 

kvinnornas berättelser för att skapa en röd tråd samt testa de teoretiska begrepp som vi fann 

relevanta för studien.  

En form av analys som vi ansåg passade vår design bra och fångade upp det vi ville belysa i 

vår empiri var en innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att man uppmärksammar teman 

och faktorer som förekommer i texterna och sätter sedan dessa i ett sammanhang för att skapa 

en förståelse (Bell 2010, s 129). Bland dessa teman och faktorer som vi har analyserat utifrån 

har varit Lundgrens teoretiska begrepp, normaliseringsprocessen och internalisering. 

Robertson (2005) drar paralleller till en innehållsanalys inom den narrativa analysen. Hon 

beskriver det som att man kategoriserar olika ämnen och teman och plockar sedan ut delar och 

yttranden för att synliggöra enskilda delar som bidrar till ett sammanhang i texterna, som 

liknas vid det arbete man utför i en innehållsanalys (s 237). Med denna form av analys kunde 

vi redogöra och synliggöra de olika händelserna och faktorerna som man genom författarens 

skildringar kunde förstå påverkar en kvinna till att både stanna och vad som kan få henne att 

lämna en våldssutsatt relation, bland annat en normalisering av våldet. För att synliggöra 

mönster, teman och samband kodade vi vårt material genom att markera med 

färgöverstrykningspennor och kategorisera olika teman och mönster som beskrev kvinnornas 

situation. Då vårt material redan var nedskriven och redigerad text höll detta en god kvalité 

och förenklade vårt kodningsarbete. Genom en systematisk kodning och analys av empirin 

kunde vi förhålla oss till vårt syfte (Jönson 2010, ss 56-57).  
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5.3 Urval och avgränsning 

För att få en empirisk bredd och ett djup som fokuserade på vad vi ville belysa med vår 

studie, valde vi att avgränsa oss till fem olika kvinnors utsagor i form av sex självbiografier. 

En av kvinnorna har publicerat två självbiografier, där av sex självbiografier och fem kvinnor. 

Valet av böcker var en kombination av att ett målstyrt- och tillfällighetsurval. Vi valde ut 

kvinnor som varit utsatta för våld i en heterosexuell relation, då vi ville avgränsa vårt arbete 

genom att endast undersöka dessa relationer. Ett krav vi hade var att kvinnorna i våra 

biografier utförligt beskriver hur de upplevt och tagit sig vidare från mannen och våldet och 

genom detta kunde vi få en tydlig helhetsbild av kvinnornas erfarenheter. På så vis var detta 

ett målstyrt urval då vi hade specifika krav på vår målgrupp (Bryman 2011, s 350). Att vårt 

val av dessa självbiografier även var ett tillfällighetsurval grundade vi på att utbudet av 

utsagor från våldsutsatta förhållande är omfattande. Då det finns ett stort utbud av 

självbiografier som beskriver misshandelsrelationer var det på så sätt tillfälligheten som 

avgjorde vilka sex böcker vi valde att analysera. Vi fann våra biografier genom olika 

sökmotorer på Helsingborgs stadsbibliotek och Campus Helsingborgs bibliotek. Ett 

urvalskriterium vi hade var att misshandel i relationen inte skulle ha varit en engångshändelse, 

utan en del av relationen. Ett annat urvalskriterium var att kvinnorna levde i en heterosexuell 

relation. Vi valde att ta bort böcker med inslag av misshandel, då dessa inte uppfyllde vårt 

urvalskriterium. Vi har även valt bort böcker som enbart varit baserade på en sann historia då 

vi uppfattar att en del beskrivningar i dessa böcker kan vara fingerade. Vi fann en bok som 

beskrev en kvinnas upplevelser kring misshandel men som vi valde att inte analysera då hon 

beskriver händelserna med poesitexter, vi ansåg då att hennes texter skulle vara svåra att 

tolka.  

De biografier vi använt har kännetecknas av att kvinnorna är i samma ålder, mellan 17 och 20 

år när våldet tar en början. Något som särskiljer biografierna åt är när och hur länge deras 

berättelser utspelar sig. I fyra av biografierna pågår misshandeln i ungefär ett till två år och för 

kvinnan som har publicerat två biografier pågår våldet i 16 år. I en av de sex biografierna 

utspelar sig misshandeln på sent 60-tal medans i de andra fem utspelar det sig från 1990-2007. 

Fyra av kvinnorna är svenska medborgare varav en av dem är bosatt i ett annat land när 

misshandeln pågår. Den kvinnan som inte är svensk medborgare är från England och det är 

även där hennes berättelse utspelar sig.  
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Självbiografierna är följande:  

 Jasmine Kara – Hälsa henne att hon ska dö (2010) 

 Jeanette Lindblad – En tillräckligt vacker dag för att dö (2005) 

 Jessie Andersson – Varför? (2010) & Jag har inte berättat allt (2011) 

 Magdalena Graaf – Det ska bli ett sant nöje att döda dig (2006) 

 Nikola T. James – Kärlekens pris (2007) 

 

5.4 Metodens tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) är vikten av att sträva efter så hög reliabilitet och validitet som möjligt 

något alla som forskare ska ställa som krav på sin undersökning (s 49). Begreppet validitet 

innefattar att om undersökningen man utför verkligen mäter det man hade som avsikt att mäta 

och undersöka. I vår undersökning var validitet en högst relevant faktor att ta hänsyn till, även 

om vi inte mätte och utförde beräkningar på olika händelser. I vårt fall handlade validitet om 

hur vi observerade och identifierade det vi påstod oss undersöka, nämligen att belysa 

svårigheterna för en misshandlad kvinna att lämna en våldsam relation och hur man kan förstå 

en normalisering av våldet. Syftet var även att undersöka vad som i vissa kvinnors fall leder 

till att de lämnar samt (Bryman 2011, ss 351-352). På så sätt förhöll vi oss till våra 

frågeställningar och syfte under skrivandets och undersökningens gång.  

Metodens tillförlitlighet är av otroligt stor vikt, undersökningens och empirins reliabilitet. 

Reliabilitet innebär undersökningens tillförlitlighet och pålitligheten med empirin (Bryman 

2011, s 49). Vi anser att vi genom en systematisk kodning av en hållbar empiri stärker vår 

tillförlitlighet i undersökningen, med andra ord får så hög reliabilitet som möjligt. I en 

undersökning med flera författare är intern reliabilitet ett relevant begrepp då det är viktigt 

med en överensstämmande tolkning av empirin mellan oss som författare, hur vi tolkar och 

framställer vår empiri (Bryman 2011, s 352). Det är viktigt att vi som författare alltid har en 

öppen dialog om hur vi tolkar och ser på vårt material, att vi diskuterar och lyssnar på 

varandras tankar för att komma överens om hur vi ska tolka och sätta oss in vår empiri. Det är 

också av stor vikt för trovärdigheten i uppsatsen att forskarna vägleder läsaren tydligt genom 

sin text för att på så sätt visa hur undersökningen pågått och vad texten grundar sig på. Genom 

en tydlig redogörelse för vad som synliggjorts och var all empiri och fakta kommer ifrån ökar 

det texten och metodens trovärdighet (Robertson 2005, s 253).    
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5.5 Förtjänster & begränsningar  

Metoden vi har valt har gett oss en möjlighet att fördjupa oss i olika individuella berättelser 

med kvinnans inifrånperspektiv i centrum (Johansson & Öberg 2008, s 75). En förtjänst med 

denna metod har varit att vi kunde närma oss denna utsatta grupp i samhället utan att någon 

kom till skada eftersom kvinnorna har valt att berätta sina historier offentligt. Vi ansåg att en 

fördel med att analysera självbiografier och använda som empiri var att vi inte hade möjlighet 

att kunna påverka texten då den redan var ett utarbetat material. Däremot blev detta även en 

begränsning för oss då vi inte hade möjligheten att återkoppla till våra informanter. En annan 

förtjänst med en narrativ analys har varit att vi tydligt kunde se helheten i kvinnornas 

berättelser med hjälp av de olika enskilda händelserna och delarna, att följa den röda tråden. 

En begränsning med vår metod var att vi ställde oss många frågor under arbetets gång, då vi 

inte kunde ifrågasätta oklarheter i vår empiri. Peter Öberg (2011) diskuterar i boken Handbok 

i kvalitativa metoder att det är ett etiskt dilemma när en forskare feltolkat informantens 

berättelse och att det då är av stor vikt att kommunicera med dem under arbetets gång (s 55). 

Detta var då en begränsning för oss då vi inte hade någon möjlighet att få våra informanters 

uppfattningar om tolkningarna vi gjorde av deras berättelser. En annan begränsning med 

narrativ analys har varit att vi inte har kunnat försäkra oss om hur biografierna och texterna är 

dramatiserade. Det är osäkert på vilket vis om texterna refererar till verkligheten då deras 

berättelser av verkligheten är subjektiva (Bryman 2011, s 56). 

5.6 Etiska övervägande 

Olika etiska frågor är viktiga att ställa sig när man utför en biografi- och 

livsberättelseforskning, bland annat att om ens undersökning kan leda till att någon far illa 

(Johansson & Öberg 2008, s 81). Då vi har analyserat självbiografier var det inte relevant att 

kontakta kvinnor som varit utsatta för våld och utföra intervjuer. Vi ansåg att utföra intervjuer 

kunde komma att hota individskyddskravet. Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2010) förklarar 

att individskyddskravet innebär att man inte får utsätta sina informanter för psykisk eller 

fysisk skada eller någon form av kränkning (s 5). Då det finns risk för att en kvinna som har 

upplevt sådant trauma kan ta skada av att bli intervjuad och behöva berätta om sitt liv, ansåg 

vi att analysera självbiografier var mer lämpiligt än intervjuer. Eftersom vi har samlat empiri 

utifrån offentliga texter, där författaren själv valt att gå ut med sin berättelse, valde vi att inte 

avidentifiera dessa kvinnor. Ett etiskt dilemma som vi har diskuterat kunde däremot vara att 
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då vi inte hade möjligheten att återkoppla våra tolkningar till våra informanter fanns det en 

risk för att vi kunde missbedöma deras åsikter och uppfattningar.  

5.7 Fördelning av arbete 

Vi inledde arbetet genom att läsa tre självbiografier var och sedan kodade vi dem gemensamt. 

Till stor del har vi skrivit vår uppsats tillsammans. De delar som är uppdelade är teoretiskt 

ramverk, bakgrund och tidigare forskning, där Kristin skrivit teoretiskt ramverk och bakgrund 

och Moa har skrivit tidigare forskning. Vi har gemensamt ansvarat för all text vi har 

producerat.  

6. Analys 

6.1 Sammanfattning av biografierna 

I detta avsnitt följer en sammanfattning av våra sex självbiografier som ligger till grund för 

vår studie, för att ge er läsare en djupare inblick i kvinnornas berättelser. 

Jasmine Kara (2010) – Hälsa henne att hon ska dö 

Jasmine är en ung tjej med många drömmar inför framtiden. Hon beskriver i sin bok hur hon 

under gymnasietiden träffade en kille, hennes drömkille som gjorde henne helt förblindad av 

kärlek. Vad hon inte visste då var att han skulle komma att göra hennes liv till ett helvete. 

Hennes vardag präglades av misshandel, hot och en självkänsla som sakta försvann. Jasmine 

förklarar att hon började skada sig själv för att dämpa sin ångest. Hon upplevde att allt som 

skedde var hennes eget fel, hon ansåg att det inte kunde bero på hennes kille som enligt henne 

var perfekt och gjorde allt för hennes skull. 

Jeanette Lindblad (2005) – En tillräckligt vacker dag för att dö 

Jeanette Lindblad flyttade till Brasilien vid ung ålder för att skapa ett nytt liv som skiljde sig 

från det tråkiga liv hon ansåg sig ha levt i Sverige. Hon träffade en man som hon fick sin 

första dotter med, Gabriella. Hon lämnade sedan denna man och träffade efter ett tag den 

vackre Carlos och blev hopplöst förälskad. Jeanette beskriver att kärleken till Carlos var något 

magiskt och hon kände känslor hon aldrig upplevt förut. Tillsammans fick de en dotter, 

Emma. Enligt Jeanette var Carlos till en början en väldigt omtänksam och charmig man som 

fick henne att känna sig väldigt speciell och utvald, men deras relation präglades efter ett tag 

av våld och förtryck. Jeanette beskriver att hon vägrade inse att hon levde i ett våldsutsatt 
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förhållande utan försökte finna förklaringar till vad som skedde och hon gjorde allt för att 

försöka förändra situationen. Vidare beskriver hon att allt hon gjorde var förgäves. Carlos 

hade bestämt sig, Jeanette var en statussymbol, en ung, blond tjej från Sverige och han skulle 

behålla henne till varje pris och det var hans regler och ord som gällde.  

Jessie Andersson (2010 & 2011) – Varför & Jag har inte berättat allt 

Jessie Andersson är uppväxt i Chile men flydde med sin familj till Sverige på 1980-talet. Efter 

att ha bott i Sverige ett tag träffade hon Micke, en äldre kille som hon blev förälskad i. Efter 

bara några månader tillsammans blev Jessie gravid. När Jessie var i slutskedet av graviditeten 

blev hon slagen av Micke för första gången. Jessie beskriver att hon blev chockad men 

fortsatte sitt liv med Micke och förträngde det som hade hänt. De gifte sig och flyttade in i ett 

gemensamt boende. I 16 år levde Jessie med Micke och under hans kontroll. Han utsatte 

henne även för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.  

Magdalena Graaf (2006) – Det ska bli ett sant nöje att döda dig 

När Magdalena var nitton år gifte hon sig med en man vid namn Jorma, en man hon beskriver 

som kriminellt belastad, som hon väntade sitt första barn med. Magdalena beskriver att Jorma 

var till en början en mycket kärleksfull man som starkt visade sin kärlek för Magdalena, något 

som övergick till en fruktansvärd misshandel. Vidare beskriver hon att Jorma tog fullständig 

kontroll över henne. För Magdalena var det som att först leva i en dröm som sedan övergick 

till hennes värsta mardröm.  

Nikola T. James (2007) – Kärlekens pris 

Nikola är en tjej från London som träffade sin man Neil under sina sena tonår. De beslutade 

sig snabbt för att gifta sig och redan på bröllopsresan började våldet mot henne. Neil 

misshandlade Nikola både fysiskt, psykiskt och sexuellt och tog kontroll över henne och deras 

relation och han förklarade att det var för att han älskade henne. Nikola beskriver att han var 

expert på att manipulera hennes nära och kära som tillslut trodde på honom. 

6.2 Jag var inte dum, jag var rädd…   

I detta avsnitt vill vi visa hur kvinnornas rädsla och svårigheter i att göra motstånd påverkade 

deras väg ut ur relationen. Titeln på detta avsnitt är en tanke som Jessie Andersson (2010) 

beskriver i sin bok, som vi har tolkat och förtydligat (s 46). Vi har utifrån de olika teman som 

vi uppmärksammat i våra biografier kunnat definiera fyra olika slags rädslor: Rädsla för sitt 
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liv, rädsla för andras liv, rädsla för livet utan honom och rädsla för livet efter honom. Rädsla 

är något som alla har gemensamt och präglade alla parrelationer som vi har mött i 

biografierna. Däremot upplevdes rädslan på olika sätt för kvinnorna men levde alla med en 

rädsla för sitt eller någon annans liv i deras närhet.  

”När han stod där i dörren igen var det som ett slag i ansiktet av vanmakt, ångest och skräck 

och genom huvudet for en tanke: ett nytt varv av fasa.” 

(Lindblad 2005, s 155) 

Jeanette Lindblad beskriver i ovanstående citat hur hon kände när hon såg sin partner Carlos, 

efter att han misshandlat henne. Carlos kom och gick som han vill i deras förhållande och 

Jeanette levde efter hans beslut och i ständig skräck över vad som skulle ske. Widding Hedin 

(1997) beskriver i handboken Det kan hända vilken kvinna som helst att då männen oftast har 

uppfyllt sina hot innan så upplevs inte hotet om vad de är kapabla att göra med kvinnas liv 

som tomma ord (s 17). Kvinnorna i biografierna beskriver att de ofta kände en rädsla för 

männen, att de tog männens hot på fullaste allvar. De visste att om männen hotade dem och 

de inte gjorde som han sa kunde det bli fruktansvärda konsekvenser. Nikola T James 

beskriver nedan i citatet hur hon upplevde hoten från Neil och hur hon av erfarenheter visste 

att hans ord skulle bli till handling.  

”Jag var rädd för hans ständiga hot om att döda mig. Jag tog dem på allvar; han menade det. 

Han skulle kalla det dödsleken. Jag visste att det skulle ta lång tid, bara utdraget och 

plågsamt. En del av mig tänkte: få det överstökat, uppför dig så illa du kan, det spelar ingen 

roll längre.” 

(James 2007, s 183) 

Rädsla för vad som kunde hända under relationens gång är något de alla kvinnorna upplevde. 

De kände en stor rädsla inför våldet och dess konsekvenser. Denna ständiga oro för vad som 

kunde hända ledde till en rädsla för att lämna relationen men även för att stanna i den för 

kvinnorna i våra biografier. Vad händer med mig om jag lämnar och vad händer med mig om 

jag stannar? Dessa frågor visar sig tydligt i biografierna då kvinnorna upprepade gånger 

beskriver deras enorma rädsla de kände inför männen och deras hot. Männens hot om att ta 

kvinnornas liv eller skada deras nära och kära gjorde att kvinnorna kände rädsla för att fly 

eller göra motstånd. Widding Hedin (1997) beskriver att för att upprätthålla denna skräck hos 
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kvinnan och minska hennes möjligheter att göra motstånd hotar mannen även att skada dem 

som ligger kvinnan varmt om hjärtat, till exempel barn, familj och vänner (s 17). Rädslan för 

andras liv är något alla kvinnorna i biografierna upplevde. Att leva med ständiga hot om att 

deras nära och kära kunde fara illa gav inte kvinnorna många valmöjligheter inför att förändra 

sin situation. Som vi nämnde tidigare så är rädslan för vad männen är kapabla till en stor 

anledning till att kvinnorna tror på männens ord. Då de har fått uppleva tidigare att hans ord 

blev till handling (se Lammers, Ritchie och Robertson 2005, s 48 & Widding Hedin 1997, s 

17). I citatet nedan beskriver Jessie hur hennes man ständigt hotade med att om hon försökte 

lämna eller kontakta polisen så skulle både hon och barnen få ett helvete. Hennes rädsla för att 

något skulle hända dem hindrade henne från att göra motstånd.  

”- Drar du så kommer du att få ett helvete! Drar du så kommer jag att döda dig och dina jävla 

muppiga barn! Drar du så kommer jag att begå självmord och då får du leva med det resten av 

ditt liv, jävla subba!” 

(Andersson 2011, s 58) 

Rädslan för sitt liv kan även bidra till att kvinnan stannar då hon är rädd för vad mannen ska 

ta sig till om hon lämnar, men rädsla kan också få henne att lämna då hon fruktar för sitt liv 

(jfr Hydén 1995, ss 167, Hydén 2000, s 230 & Lammers, Ritchie och Robertson 2005, s 47). 

Att känna rädsla nämner Hydén (2000) att hennes informanter beskriver att det är något som 

kan göra en människa handlingsförlamad. En känsla av skräck kan fylla ens liv så mycket att 

den tar över hur en utsatt kvinna agerar (s 220). Detta är något vi kunnat skönja i våra 

biografier. Kvinnorna levde med en skräck om vad som kunde ske om de beslutade sig för att 

lämna männen. Nikola beskriver i citatet som följer hur rädslan påverkade just hennes 

möjlighet att ta sig därifrån. I Nikolas fall var hennes man Neil väldigt hämningslös i hans 

agerande mot henne. Hans hot blev ofta till veklighet vilket ledde till att Nikola kände en stor 

rädsla för sitt eget liv. Hon levde ständigt med rädslan om att han en dag skulle döda henne. 

Att ständigt få höra hot om ens liv och bli förnedrad inger kvinnorna en rädsla för att göra 

motstånd (se Lammers, Ritchie och Robertson 2005, s 48). 

”Men sanningen var att jag var alldeles för rädd för att försöka rymma. Vad skulle Neil göra 

med mig om mina planer misslyckades? Eller ännu värre, om de lyckades och han sedan 

hittade mig igen?” 

(James 2007, s145) 
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I citatet nedan fångar det de vi ville synliggöra med vad mannen anser om motstånd från 

kvinnan. I Jasmine Karas fall förstod hon att det var omöjligt att göra motstånd, något som 

syns i citatet nedan. Första gången Jasmine sa ifrån visade hennes kille vad han tyckte om det. 

Det gjorde han klart för henne genom att han tog till våld om hon inte gjorde som han sa. Hon 

lärde sig fort att det var meningslöst med motstånd då konsekvenserna inte var värda det.  

”Den gången lärde jag mig att det värsta man kunde göra var att säga emot honom, särskilt 

med den tonen jag använt” 

(Kara 2010, s 44) 

Hydén (2000) beskriver att mannen som utför våldshandlingar mot sin kvinna är fullt 

medveten om att våldet han tar till framkallar rädsla hos henne. Detta är en känsla han vill 

framkalla hos kvinnan och på detta sätt behåller han sin roll som överordnad i relationen med 

kvinnan. Om kvinnan känner rädsla för mannen och vad han är kapabel till så kan kvinnans 

förmåga att göra motstånd försämras. Detta är något som Hydén (2000) och Lammers, Ritchie 

och Robertson (2005) diskuterar i sina artiklar. De beskriver att om en kvinna känner rädsla 

för vad mannen hon lever med är kapabel att göra, minskar det hennes förmåga att göra 

motstånd. Som vi nämnde tidigare betonar också Hydén (2000) att rädslan kan göra en kvinna 

handlingsförlamad. Dessa typer av rädsla har vi kunnat urskilja i våra biografier, att det fanns 

en enorm rädsla för vad deras partners var kapabla till att göra mot dem och även deras nära 

och kära.  

Rädsla för livet utan och efter honom är något vi kunde se i vår analys av texterna. Rädsla för 

livet utan honom menar vi är en rädsla kvinnan känner då hon är rädd att förlora honom, hon 

ser mannen som något värdefullt i sitt liv och vill inte förlora honom. Att känna rädsla för 

livet utan honom var Jasmine ensam om att uppleva bland våra utvalda biografier. Rädsla 

utan honom innebar att hon inte ville förlora honom, att hon kände sig misslyckad utan 

honom och vill inte leva en sekund utan honom.  

”Trots att jag älskade honom och ville vara med honom varje sekund fanns det ändå en 

obeskrivlig rädsla inom mig. Han hade en sådan makt och kunde göra precis vad som helst.” 

(Kara 2010, s 69) 

I citatet ovan beskriver Jasmine att trots hennes kärlek till honom var så stark att hon inte vill 

vara utan honom kände hon ändå en stark rädsla för vad som kunde hända när hon var med 
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honom. Hon beskriver att hon fruktade för att leva ett liv utan sin stora kärlek men en rädsla 

för vad han kunde göra mot henne fanns ändå ständigt där. I Lammers, Ritchie och Robertson 

(2005) studie framkommer det att kvinnorna som ingick i deras undersökning och som blev 

under en längre period utsatta för kränkningar och förtryck av sina män, upplevde känslor 

som att de inte var värda något och ingen skulle vilja ha dem om de lämnade eller blev 

lämnade av sin man. Männen fick kvinnorna att till slut nedvärdera sig själva så att de kunde 

känna mer rädsla för livet utan honom än med honom (ss 56-58). I Jasmines fall upplevde hon 

på samma sätt som kvinnorna i studien ovan att ingen annan skulle vilja ha henne, det fanns 

bara hennes kille. Hur skulle hon då kunna lämna om hon inte kan leva utan honom?  

Rädslan för livet efter honom menar vi är en rädsla för hur livet ser ut efter relationen. Vilken 

hjälp familjen kunde få och fanns den hjälpen var tankar som oroade kvinnorna i våra 

biografier. Rädslan efter honom handlar inte om att förlora honom som en viktig del av ens 

liv utan endast om rädslan för hur omvärlden ska se och hjälpa kvinnan och de eventuella 

barnen. I alla biografierna förutom i Jasmines, beskriver kvinnorna att de upplevde en rädsla 

för livet efter honom. De beskriver att det kände en rädsla för hjälpen de var medvetna om att 

de skulle kunna komma att behöva men var osäkra på om polisen och socialtjänsten skulle ta 

dem på allvar och om de ens skulle tro på dem. Kvinnorna beskriver vidare att stödet och 

hjälpen de behövde för att klara av detta var otroligt viktig men att de kände en oro för att 

deras egna, familjens och vänners säkerhet skulle komma att äventyras mer om polisen 

kopplats in, då de inte visste vad männen skulle ta sig till när de skulle få reda på det. Detta är 

en uppfattning och en oro många misshandlade kvinnor upplever (se Hydén 2000, s 230 & 

SKR 2011c & Widding Hedin 1997, ss 56-57).  

”Så vad är det då egentligen vi är rädda för? Vi är rädda för vårt eget rättssamhälle – vi litar 

helt enkelt inte på det. Om skyddet och hjälpen hade funnits där efteråt, så hade kanske modet 

letat sig fram hos mig.” 

(Graaf 2006, s 88) 

Magdalena Graaf beskriver här hur hennes oro och rädsla för livet efter honom påverkade 

hennes val av att lämna. Hon menar på att många misshandlade kvinnor känner en misstro 

över det svenska rättssystemet och att det påverkar kvinnornas syn på hjälpen och i sin tur 

möjligheten att lämna ett våldssutsatt förhållande. Magdalena beskriver att många våldsutsatta 

kvinnor känner sig säkrare om de är kvar hos mannen än om de lever i skydd från mannen. 
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Magdalena beskriver även att hon kände en större rädsla för vad Jorma kunde ta sig till när 

hon levde på flykt från honom än när hon levde med honom. På flykt visste hon aldrig var han 

var eller vad han kunde göra mot henne och deras son. Hon upplevde att rädslan tog över 

hennes liv mer under den tiden på flykt än vad den gjorde när hon levde med honom. Vidare 

beskriver även de andra kvinnorna i biografierna att de upplevde att de hade mer kontroll över 

sin situation om de stannade, då de visste var mannen befann sig och behövde inte gömma 

sig. 

6.3 Nivån för det normala förändras successivt 

I detta avsnitt vill vi visa hur en normalisering och internalisering kan ske för kvinnor i en 

våldsutsatt relation. Titeln på detta avsnitt är en tanke som Jeanette Lindblad (2005) beskriver 

i sin biografi, som vi har tolkat och förtydligat (s 301). Vi kunde se hur kvinnorna i 

biografierna tydligt uttryckte en normalisering av våldet som präglade deras relationer och hur 

deras bild av deras subjektiva verklighet förändrades under tiden som männen förtyckte och 

slog dem. Vid första slaget reagerade alla kvinnorna i våra biografier. De tyckte inte att det 

var acceptabelt men visste inte hur de skulle förhålla sig till det. Kvinnorna i biografierna 

beskriver att när männen fortsatte att använda våld ökade deras rädsla för dem och 

anpassningen av hur männen ville att kvinnan skulle vara började. Vi vill även visa hur 

männen tog kontroll över kvinnorna genom olika sorters isolering samt hur även kvinnorna 

kunde lära sig känna kontroll på olika sätt över sin situation. Lundgren (2004), grundaren till 

den teori vi använt i denna studie beskriver att när en normalisering av våldet sker innebär det 

att nivån för det normala höjs, gränser förskjuts och våldet som kan för anhöriga eller 

utomstående ses som extremt kan bli ett vanligt och normalt inslag i vardagen. Kvinnan 

anpassar sig till mannen, hans behov och våldet. När våldet normaliserats i relationen, blir 

hans verklighet även kvinnans bild av verkligheten. Hon ser sig själv genom hans ögon (ss 

60-61).  

I Jeanettes citat nedan beskriver hon hur just nivån för det normala förändrades.  

”Jag hade ju levt med hot och våld så länge, det var inget nytt för mig. Man blir tillvänjd vid 

allt grövre våld, nivån för det normala ändras hela tiden ju grövre våldet blir.” 

(Lindblad 2005, s 301) 

Jeanette beskriver att hon hade en uppfattning om relationer och vad som förväntades av 

varandra i en sådan, men under tiden med Carlos och hans beteende förändrades denna 
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uppfattning. Våldet blev en del av hennes liv och vardag. Att hela tiden bli utsatt för våld och 

förtryck kan leda till att en våldsutsatt kvinna, som vi nämnde i förra avsnittet 6.2 känner att 

motstånd kan vara lönlöst (se Lammers, Ritchie och Robertson 2005, s 48). Jeanette beskriver 

att hon anpassade sig till Carlos och hans behov, hon gjorde som han ville för att underlätta 

deras liv. Detta har vi även visat på innan i citaten i avsnitt 6.2 från Jasmine, Jessie och 

Nikola som beskriver rädslan för att göra motstånd. I Lammers, Ritchie och Robertsons 

(2005) studie framkommer det att kvinnorna kommer till ett stadie i relationen där hopplöshet 

är en stark känsla som kommer att påverka deras val (ss 43-44). I våra biografier beskriver 

kvinnorna att även de upplevde en känsla av hopplöshet. De kände att oavsett vad de gjorde 

kunde de inte förbättra sin situation.  

Jessie förklarar i citatet nedan hur hon uppfattade sin tid med Micke. Denna syn på deras 

tillvaro är något hon beskriver att hon hade hela tiden. I citatet refererar hon även till Micke 

som en sjuk man, det var så hon uppfattade honom och gör än idag enligt hennes biografi. 

Hon beskriver också att hon levde i sin egna lilla värld som innebar att hon inte hade någon 

större koppling till omvärlden då hon var isolerad och skämdes för vad hon och hennes barn 

blev utsatta för. 

”Att leva med en sjuk man är inte lätt, det har inte bara varit att ta barnen och sticka. Först 

lever man i sin egen lilla värld där man inte vet om man lever eller är död, man har inte tid att 

tänka över det som händer runt om en! För all min tid gick till att överleva all misshandel och 

det han orsakade mig och mina barn, det var vår hemlighet.” 

     (Andersson 2011, s 167) 

Jessie beskriver ovan hur en normalisering av våldet skedde och hur det blev en så stor del av 

henne och hennes barns liv. All energi gick bara åt till att överleva misshandeln och den misär 

hon ansåg att de levde i. Jessie beskriver även i sin bok att efter att hon hade lämnat Micke så 

kunde hon till och med sakna våldet och smärtan. Hon visste inte varför och hade aldrig njutit 

av det men det hade varit en stor del av hennes liv i 16 år.  

I Viveka Enanders och Carin Holmbergs (2008) artikel Why Does She Leave? The Leaving 

Process(es) of Battered Women beskriver de något som kallas för Meta-anpassning. Detta 

betyder att mannen har skapat en absurd livssituation för kvinnan samt utsätter henne för våld 

som hon i sin tur sedan anpassar sig till (s 211). Även om kvinnorna i våra biografier levde 

olika liv och på olika platser så kunde vi tydligt urskilja en normalisering av våldet de blev 
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utsatta för i alla böcker. De levde i en så kallas absurd situation som männen hade skapat 

genom våld och förtryck. Vi kunde skönja att en normalisering av våldet skedde men det 

visade sig på olika sätt. För Jasmine och Jeanettes del berodde deras anpassning och en 

normalisering till stor del på grund av den kärlek de kände till männen. De ville behaga sina 

män och framförallt lära känna dem för att kunna förbättra relationen. I Jessies, Nikolas och 

Magdalenas fall skedde en normalisering och en anpassning främst på grund av rädsla för vad 

deras män kunde ta sig till. Kvinnorna beskriver hur våldet var en del av deras liv och vardag 

och hur de uppfattade våldet när de levde med det. En företeelse som ofta skedde blev svårt 

för dem att hindra.  

Lundgren (2004) beskriver att när våldet har normaliserats kan detta leda till att det sker en 

internalisering. Detta innebär att kvinnan identifierar sig med våldsverkligheten och mannens 

verklighet blir hennes. Gränserna börjar suddas ut mellan vad som är acceptabelt och inte 

acceptabelt, mellan vad en icke misshandlande man och en misshandlande man är och mellan 

vad som är gott och ont (ss 60-61). I nedanstående citat beskriver Magdalena hur hon tillslut 

började tro på det Jorma sa, hon kände att det var hon som bar skulden till allt våld som han 

utsatte henne för. Jorma var tydlig med att säga till Magdalena att det han gjorde, gjorde han 

för hennes skull och det var hennes fel att han tog till våld.  

”Det jag då ser är att man efter en så lång tid av det slags upptrappade psykiska terror som jag 

var utsatt för, blir en zombie och inte kan tänka klart. Man ger sig själv skulden för allt, 

eftersom man så många gånger har fått höra att man är oduglig. Ja, till slut vet du utan tvekan 

att du är inget värd. Du är så misslyckad att du till och med är tacksam för att någon ens vill 

vara tillsammans med dig.” 

                   (Graaf 2006, s 57) 

Magdalena beskriver att hon kände sig värdelös och otillräcklig och hon uppfattade att det var 

dessa känslor som Jorma ville att hon ska känna. Hon beskriver att om inte ens Jorma ville ha 

hennes som hon var, vem skulle då vilja ha henne och varför skulle hon då lämna? I citatet 

nedan beskriver även Jessie hur hon internaliserade Mickes bild av henne. Jessie menar att 

Micke aldrig hade något snällt att säga till henne, varje dag präglades av våld och glåpord. 

Jessie beskriver att hon kände en stor avsky till sin man men efter många års förtryck av 

henne och hennes barn var det svårt att stänga ute allt hon fick höra.  
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”Till slut tror man att allt är ens eget fel och man gör bara det man blir tillsagd att göra. Man 

är död i en levande kropp. Jag hade slutat tro på livet, men det fanns hopp.” 

(Andersson 2010, s 71) 

En internalisering av våldet sker i alla våra biografier. Kvinnorna beskriver hur de anklagade 

sig själva och kände sig värdelösa och otillräckliga, något som männen ville att kvinnorna 

skulle känna. Alla kvinnorna gjorde vad de blev tillsagda att göra och upplevde att det inte 

fanns något annat i livet än att leva i den misären, så misslyckade som de upplevde att de var.  

Lundgren (2004) beskriver att kvinnan efter ett tag anpassar sig till gränser och åtskillnader, 

som sedan successivt förflyttas och suddas ut av männens beteende. Exempel på detta kan 

vara så som vi visat tidigare att kvinnorna i våra självbiografier skuldbelade sig själva och 

trodde på det de fick höra av männen om hur de förtjänade våldet. Utöver detta suddas även 

en annan gräns ut, som tydligt syns i mötet med den isolering som hänger ihop med våldet, 

alltså gränsen mellan gott och ont som Lundgren beskriver som kärlek och våld. Enligt 

Lundgren finns det två sorters isolering, fysisk och psykisk. När misshandlaren isolerar 

kvinnan fysiskt kan det i vissa fall även bli psykisk isolering. Ett exempel kan vara genom att 

inte låta henne träffa sina vänner utan tvingas att endast umgås med honom. Han blir 

successivt hennes referensram genom att han lägger beslag på hennes sociala nätverk. Allt 

hon upplever i förhållandet kommer att gå via honom och han kommer att kontrollera och 

dominera hela hennes liv. Psykisk isolering innebär att kvinnan utsätts för förtryck och 

mannen bestämmer vad hon ska tycka, känna och säga. Vidare beskriver Lundgren att då 

kvinnan inte har möjlighet att jämföra sin situation med någon annan har hon svårt att se vad 

som är normalt. Genom en kombination av isolering och växling mellan våld och värme 

börjar kvinnan börjar se sig själv med mannens ögon och hon är inte nöjd med det hon ser 

utan vill ändra på det. Mannen uppnår genom detta, kontroll över kvinnan (ss 60-61).  

Nedan beskriver Nikola hur hon både blev fysiskt och psykiskt isolerad av sin man Neil. 

Nikola var hårt hållen av Neil, han bestämde allt, vad hon skulle göra, hur hon skulle klä sig 

och vad hon skulle säga. Neil växlade även tydligt mellan våld och värme, det vill säga att 

han kunde misshandla henne och sedan ta hand om hennes skador som om inget hade hänt. 

Nikola beskriver att det gav henne en vrång bild av honom och vem han egentligen var. 

Genom att han isolerade henne och växlade tydligt mellan våld och värme gav det honom full 

kontroll över henne.  
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”Det var som att ha blivit kidnappad och att befinna sig i ett okänt fängelse där jag var 

isolerad och helt i min fångvaktares våld. Jag visste inte vad dagen skulle föra med sig, men 

jag var alltid rädd för vad som skulle kunna hända. Neil hade i stort sett klippt av kontakten 

med min familj och vänner. Han läste och censurerade mina brev, både de jag skrev och de 

jag fick. Vi hade ingen telefon och jag fick inte lämna huset utan honom.” 

(T. James 2007, s 141) 

Fysisk isolering skedde i fem av våra sex biografier. Den som skiljer sig från de andra är 

Jasmine, då hon och hennes kille inte bodde ihop. Han hade inte möjligheten att fysiskt 

isolera henne i hemmet eller liknande. Däremot skedde det i de andra kvinnornas berättelser. 

Jeanette beskriver nedan hur hon blev inlåst av Carlos för att han ansåg att hon skulle straffas.  

”- Nej, sa han, här skall ingen gå hem för här har du kommit och provocerat fram det här, och 

nu skall du få se. Han gick raskt fram till ytterdörren och låste den. Vi kom inte ut. Detta hade 

jag inte anat trots att nyckeln var ett vapen han ofta tog till”. 

(Lindblad 2005, s 271) 

Även Magdalena och Jessie blev fysiskt isolerade när deras män bestämde var de skulle 

befinna sig. De hade inget att säga till om angående sina egna liv. Exempel på detta är när 

Magdalena fick sysslor att sköta i hemmet och hade tidbestämda uppgifter att utföra, annars 

visste hon att konsekvenserna skulle bli förödande. I Jessies fall var det hon som fick arbeta 

för att familjens ekonomi skulle gå ihop. Hon beskriver att Micke vägrade att arbeta och detta 

satte henne i sits där hon inte hade mycket till val. Efter arbetet var det massor sysslor i 

hemmet för henne att utföra, det var regler Micke hade bestämt.  

Psykisk isolering visar sig tydligt i alla biografierna. Kvinnorna beskriver att de blev tillsagda 

vad de skulle tycka, tänka och känna. Männens regler begränsade kvinnorna för vad de skulle 

göra och säga, deras livsutrymme förminskades och kvinnorna kände en stark känsla av 

otillräcklighet, att de inte var värda något. När männen bestämde så mycket om när deras 

kvinnor skulle och inte skulle yttra sig blev deras kontroll över dem blivit väldigt tydlig. Vi 

kunde inte skildra någon större skillnad på den psykiska isoleringen i kvinnornas biografier.  

I våra självbiografier beskriver kvinnorna den kontroll männen hade över dem. De hade inget 

att säga till om, varken om relationen eller om sig själva. Alla kvinnorna upplevde att deras 

partner hade full kontroll över deras liv. Kontrollen yttrade sig på olika sätt i relationerna men 
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något gemensamt de alla upplevde var att männen alltid hade det sista ordet i vad som gällde. 

I Nikolas relation fick hon inte ens bestämma vilka kläder hon skulle bära. Hennes man Neil 

hade fullständig kontroll över henne. Lundgren (2004) beskriver hur män upplever sig själva 

som mer manliga genom att kontrollera kvinnan. Att genom att styra och begränsa hennes 

livsutrymme känner mannen en tillfredställelse. Det är han som bestämmer om hur hon ska 

vara och bete sig. Lundgren beskriver vidare att när mannen våldför sig på kvinnan känner 

han sig stark och att han har kontroll. Att styra liv och död ligger i hans händer. Mannen 

bestämmer om kvinnan ska leva eller dö. I Lundgrens studie beskriver hon hur detta ger 

männen en erotisk kick, hur de håller samman våld och sexliv (ss 43-44). Att männen kände 

en erotisk kick i samband med våldet kunde vi se i två av våra biografier. Det var tydligt i 

Nikola och Jessies berättelser. I de andra böckerna beskrivs inte våldet i samband med deras 

sexliv.  

”Jag bad honom sluta men han ville inte. Jag var så full men ändå fick jag så ont.  – Snälla 

sluta nu! – Nej, lite till! Så blev han så tänd av det han höll på med att han våldtog mig. ”  

(Andersson 2011, s 36) 

I citatet ovan beskriver Jessie hur hon blev våldtagen av sin man när hon bad honom att sluta 

då han tvingade henne att tömma magen med ett hemgjort lavemang. Hon beskriver att hon 

uppfattade att Micke blev tänd när han såg att hon tog skada av vad han gjorde mot henne. Att 

se henne lida tillfredställde honom.  

I ovanstående stycke nämner vi kvinnornas upplevelse om männens kontroll och detta var en 

röd tråd som vi kunde urskilja i alla våra utvalda biografier. En kontroll som grundade sig i att 

kvinnorna kände rädsla för männen och vad de var kapabla till, rädslan som gjorde det svårt 

för kvinnorna att göra motstånd. Jeanette beskriver i sitt citat nedan hur Carlos hade kontroll 

över henne på grund av våldet han använde. Hur hon var tvungen att rätta sig efter vad han sa 

annars blev det konsekvenser. Hon visste vad som gällde och att motstånd som hon visat på 

innan inte fungerade utan gjorde bara våldet värre. Att Jeanette anpassade sig efter vad Carlos 

ville visar även citatet nedan. Hon beskriver att genom den kontroll som hon upplevde att hon 

hade i förhållandet med Carlos gjorde att hon visste och lärde sig hur hon skulle bete sig för 

att undvika hans våld. 
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”Man gör tjänster när han ber en om och hur kan man vara så dum? säger folk. Därför att jag 

ändå skulle bli tvungen att göra det. Valet stod mellan att göra det sönderslagen eller inte 

sönderslagen” 

(Lindblad 2005, s 115) 

I både Magdalenas, Jessies och Jasmines fall kunde vi dra paralleller till Jeanettes situation 

som hon beskriver ovan. Alla beskriver att de levde under hotet att om de inte gjorde som 

männen ville så blev det konsekvenser, det var hans regler och ord som gällde.  

Kvinnorna i våra biografier beskriver att de upplevde att de stundtals hade kontroll över deras 

egen situation då de stannade hos männen för att på så sätt veta de vad som väntade dem. Om 

de lämnade honom skulle de förmodligen få leva under skydd och inte ha någon aning om 

hans hämnd eller var han befann sig. De hade lärt sig vad som krävdes för att han skulle slå 

(jfr Hydén 1995, s 170).  

”Att ta emot slagen blev bara anhalter på vägen för att lära mig honom: jaså, är det så här han 

reagerar när jag gör så. Jag förstod ju av hans ansiktsuttryck vad för slags stryk jag skulle få, 

men inte vad som hade lett fram till det. För mig var det viktigt att lära känna honom för då 

kunde jag kanske se hur han tänkte och förstå varför han behandlade mig så här.” 

(Lindblad 2005, s 173) 

Jeanette beskriver i citatet ovan att hon genom att lära känna honom kunde hon få en kontroll 

över honom och förstå varför han gjorde som han gjorde mot henne.  

Som vi tidigare nämnt finns det många svårigheter för kvinnan att göra motstånd mot den 

våldsamme mannen. Dock kan kvinnan känna en slags kontroll över situationen om hon ändå 

gör motstånd och hon uppfattar sig inte som ett offer. Enander och Holmberg (2008) 

beskriver i sin studie att genom motstånd kan kvinnan få en förhoppning om att mannen 

kommer förstå henne och vilja göra en förändring till det bättre. Det kan även få henne att 

känna att hon inte är underordnad genom att hon vägrar prata, lyda och så vidare. Däremot 

kan detta vara hämmande för kvinnan eftersom hon inte ser sig själv som ett offer och stannar 

därför kvar i den våldsutsatta relationen. Kvinnan anpassar sig och kan uppleva en kontroll 

över att hon agerar i relationen (s 210). Här kan vi dra paralleller till våra biografier, då vi har 

kunnat skildra i biografierna att alla kvinnorna gjorde försök till motstånd och genom detta 

ansåg de inte sig som ett offer i relationen och stannade därmed av olika skäl.  
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6.4 Gränsen mellan gott och ont suddas ut… 

I detta avsnitt visar vi ingående hur gränserna mellan gott och ont successivt suddas ut i ett 

våldsutsatt förhållande, som vi nämnde i det tidigare avsnittet 6.3. Lundgren (2004) beskriver 

hur en kvinna kan påverkas när mannen tydligt visar på en växling mellan våld och värme 

som även kan beskrivas som gott och ont. Det innebär att mannen skadar kvinnan och visar 

sedan ånger och kan till och med ta hand om kvinnan och hennes skador han orsakat henne 

(ss 57-60). En växling mellan våld och värme är något som beskrivs i fyra av våra biografier. 

Jessie är den som inte har upplevt detta av kvinnorna i biografierna. Hon berättar att Micke 

aldrig visade ånger för vad han gjorde mot henne. Hon beskriver att hon aldrig upplevde att 

han visade kärlek mot varken henne eller barnen. Vår tolkning av Jessies berättelse och 

utifrån Lundgrens teori är att en gräns mellan gott och ont suddades ut genom att hon 

skuldbelade sig själv och fick en annan verklighetsuppfattning genom internalisering. Något 

som vi beskrev tidigare i avsnitt 6.3. Jeanette och Magdalena beskriver hur en växling mellan 

våld och värme skedde i deras relationer. I Magdalenas fall beskriver hon hur denna växling 

endast skedde i början av förhållandet, då Jorma kunde visa ånger för vad han utsatte henne 

och deras son Isak för. Detta övergick sedan till att Jorma enbart visade våld och ilska mot 

Magdalena. I Jeanettes fall beskriver hon hur Carlos kunde ångra sig efter att han utsatt henne 

för våld och kränkningar. Hon beskriver vidare att Carlos ursäktade sig med förklaringar om 

att han hade upplevt hemska saker i sitt liv som gjort honom till den han var. Efter det kunde 

Jeanette förlåta honom och på detta vis suddades henne gräns mellan gott och ont ut. I citatet 

nedan beskriver Jasmine hur hon upplevde sin kille och hans beteende. Han kunde ena 

stunden behandla henne med respekt och kärlek och helt plötsligt om hon gjorde något han 

inte tyckte om kunde han misshandla henne och sedan be om ursäkt, en tydlig växling mellan 

våld och värme.  

”Ena stunden var han världens gulligaste och andra stunden en djävul.”  

(Kara 2010, s 79)  

Jasmines kille misshandlade henne ständigt både psykiskt och fysiskt och han visade många 

gånger ånger efter att han hade skadat henne. Detta fick Jasmine att känna tvivel inför hans 

våldsamma beteende. Hon beskriver att hon kände att på något sätt älskade han henne och han 

skadade henne bara för att hon hade gjort fel. Jasmine beskriver även att hon skuldbelade sig 

själv för vad hennes kille utsatte henne för. Hennes kärlek till honom höll henne fast hos 

honom trots det psykiska och fysiska våld han utsatte henne för. Gränsen mellan gott och ont 
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suddades ut för Jasmine, hon kunde inte längre skilja på hans kärleksfulla eller våldsamma 

beteende, allt han gjorde var för hennes skull vare sig det var en kärleksfull eller våldsam 

handling (jfr Lundgren 2004, ss 51-52). Att bli psykiskt misshandlad är något alla våra 

kvinnor beskriver i deras biografier. De blev ständigt avvisade som kvinnor, de upplevde att 

de inte dög och varje dag blev de utsatta för trakasserier och hot om våld. Kvinnorna i 

biografierna beskriver det som att genom den sortens behandling hade de svårt att finna 

styrkan att förstå vad som skedde och hur de kunde komma ur den onda cirkeln av misshandel 

som de fastnat i. 

Lundgren (2004) beskriver att när smärta varieras med omsorg kan det leda till att offret 

upplever en tillgivenhet när plågan av våldet uteblir och då misshandlaren istället 

tillfredställer offrets behov av omsorg och kärlek (s 57). Detta är något som vi kunde visa på i 

ovanstående stycke om Jasmine, då hennes killes växling mellan våld och värme fick henne 

att stanna eftersom att kärleken vägde tyngre. Lundgren beskriver vidare hur hon drar en 

parallell till något som hon kallar tortyrens dynamik som innebär att verkningarna av våldet 

förstärks när en variation av våld, värme och omsorg sker. Genom detta förstärker mannen sin 

kontroll över kvinnans livsutrymme. Detta blir kvinnans tolkning av verkligheten, med andra 

ord blir hans verklighet hennes genom att hans våld egentligen uttrycker kärlek (ss 31-32). 

Detta har vi tydligt kunnat skönja i alla våra biografier genom att kvinnorna beskriver hur 

deras subjektiva verklighet och acceptans av våldet förändrades under relationens gång. I alla 

böcker eskalerade våldet, det vill säga att männen tog till grövre våld och kvinnorna beskriver 

hur det blev mer och mer ett normalt inslag i deras vardag. Lundgren förklarar att det handlar 

om att han är den som avgör allt som har med våldet att göra, när, var och hur han ska slå, när 

han ska sluta och hur nära döden han ska föra henne, samt även att när, var och hur han ska 

växla om till kärlek och värme. Mannen uppnår en långsiktig kontroll över kvinnan genom en 

variation mellan isolering och växling mellan våld och värme. Genom denna kontroll krymper 

han kvinnans alla olika områden i hennes liv till det minimala och har fullständig kontroll 

över hennes liv (ss 32-33). 

”Det enda jag behövde göra under tiden var att uppföra mig ordentligt och när vi väl hade 

installerat oss skulle allt bli annorlunda. Jag visste inte riktigt vad han menade med det, men 

jag hade en hemsk känsla av att jag inte skulle tycka om det. Han var otroligt gullig mot mig 

sedan. Romantisk, rolig, pratsam – han var fantastisk. Jag kände mig älskad, även om jag 

aldrig kunde slappna av, aldrig glömma att jag levde enligt hans regler.”   
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(James 2007, s 112) 

Nikola beskriver här hur medveten hon var om Neils olika sätt att vara mot henne. Hon kände 

sig många gånger älskad och tyckte att han var fantastisk men upplevde en ändå rädsla för vad 

som kunde hända om hon trotsade honom och hans regler.  

Som tidigare nämnts uppnår mannen en kontroll över kvinnans livsområden och han krymper 

dem gradvist. Även betydelsen av att vara kvinna minskas, vilket innebär att gränser 

förflyttas, suddas ut och förskjuts för kvinnorna och hur de ser på sig själva och deras 

rättigheter att vara kvinna (se Lundgren 2004, ss 50-51). Andra gränser som suddas ut är vad 

som är accepterbart och inte är accepterbart. Kvinnorna i biografierna beskriver att de till en 

början inte accepterade våldet och visade detta genom att göra motstånd mot mannen och 

hans beteende. De beskriver att de insåg att det motstånd de gjorde var lönlöst, som vi visat i 

avsnitt 6.2. Att säga emot drev bara mannen till att ta till grövre våld mot henne. Som vi visat 

innan är detta en början till en normalisering, att gränserna börjar suddas ut för vad som är 

accepterbart och inte accepterbart i en relation. Kvinnorna beskriver att när de insåg att deras 

motstånd gjorde deras situation värre började de anpassa sig efter hans regler och behag. Detta 

är en genomgående beskrivning i alla våra biografier då alla kvinnorna har agerat med 

motstånd då våldet tog sin start men sedan anpassat sig efter männens beteende.  

6.5 Egentligen är han snäll…  

I detta avsnitt vill vi att visa hur kvinnorna i biografierna försvarade sina män på grund av sin 

kärlek till dem, genom att hitta förklaringar till våldet. Även männen hittade på ursäkter och 

förklaringar vilket påverkade att kvinnorna till att acceptera våldet. Kvinnorna beskriver att de 

gav sig själva skulden för vad som hade hänt vilket resulterade i känslor av skam.  

I Enanders och Holmbergs (2008) studie framkommer fyra olika stadier som en våldsutsatt 

kvinna kan genomgå. Vi kunde tydligt se i fem av biografierna hur de olika stadierna 

utspelade sig för våra informanter. Jasmine är den som skiljt sig något från de andra 

biografierna. Hon kom bara till det första stadiet och stannade där tills relationen var över. Vi 

vill även i detta avsnitt visa hur de olika stadierna påverkade kvinnornas liv på lika och olika 

sätt. Det första stadiet kallas för ”Jag älskar honom” och det domineras av kärlek och 

förälskelse. I många fall är kärleken något starkare i en våldsamrelation än i en ickevåldsam 

relation. Detta för att kärleken kan upplevas som starkare i jämförelse till de dåliga delarna i 

relationen. Det kan vara otänkbart för kvinnan att lämna mannen i detta stadie då kvinnan 

känner ett stort hopp inför framtiden tillsammans med mannen (s 215).  
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Jasmine beskriver i citatet nedan hur stark hennes kärlek var till hennes pojkvän, något hon 

upplevde under hela relationen. Hon blev förblindad av kärleken och såg inte hans våld. Hon 

kände sig lyckligt lottad som hade hittat honom och hade inga tankar på att lämna honom, 

istället försvarade hon hans våld och kände att hopp fanns för att det skulle bli bättre. 

 ”Jag kan inte fatta vilken tur jag har som hittat honom, min älskade, min passion.” 

(Kara 2010, s 49) 

I alla våra biografier finns det kärlek och hopp inblandat men på olika sätt. Alla kvinnorna 

förutom Jasmine och Jeanette kände en stark kärlek till sina män i början av relationen men 

den försvann successivt bort efter första slaget. Jeanette och Jasmine har här tydliga liknelser i 

sina berättelser. Jeanette kände länge en stark längtan och kärlek till Carlos, hon ville försöka 

förstå honom. Detta beskriver hon att det gjorde henne väldigt sårbar. De övriga tre kvinnorna 

beskriver att de inte lämnade mannen fysisk men däremot psykiskt redan tidigt i relationen. 

Enligt Hydén (2000) gör sig kvinnan psykiskt onåbar för mannen genom att hon 

upplevelsemässigt gör ett psykologiskt uppbrott. Med andra ord lämnar kvinnan mannen i 

sina tankar och detta gör hon för att överleva sin situation (s 210). Magdalena beskriver hur 

hon endast i början kände en kärlek för Jorma men att detta fort övergick till hat och rädsla 

när han började utsätta henne för våld. Hon försökte finna tröst genom förklaringar till vad 

som skedde och försökte göra sig psykiskt onåbar för honom. Jessie beskriver att hon tidigt i 

relationen upplevde att hennes kärlek till Micke blev till hat. Hon försökte göra motstånd men 

lärde sig att konsekvenserna för det inte var värda det. Jessie beskriver vidare att genom sitt 

arbete som hon trivdes med och hennes barn kunde hon koppla bort Micke ur hennes tankar 

och på så vis bygga upp en mur inom sig för honom.  

Det andra stadiet kallas för ”jag hatar honom”. I detta stadium känner kvinnan ett hopp för 

framtiden, att mannen kommer att förändras och hon visar detta genom att göra motstånd. 

Motstånd gör hon genom att säga emot och reagera. Många utomstående kan tolka detta 

stadium som att kvinnan kan vara på väg att lämna mannen, men det kan vara fel. Eftersom 

hat kan binda den våldsutsatta kvinnan till mannen då han är föremål för hatet måste han vara 

närvarande för att bindas till hennes känslor av hat. I dessa två första stadium är det ovanligt 

att kvinnan lämnar (se Enander & Holmberg 2008, ss 215-216). I fem av våra biografier 

kunde vi tydligt se övergången från kärlek till hat. Kvinnorna vågade till en början göra 

motstånd mot mannen genom att försöka tillrättavisa honom när han blev våldsam, något de 
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snabbt fick lära sig att inte göra. Hatet yttrade sig också tydligt i de fem böckerna då 

kvinnorna beskriver hur de avskydde den respektlösa behandling de fick av sina män, att 

ständigt tillfredställa honom och att vara på sin vakt. Den som skiljer sig från denna 

beskrivning av övergången mellan hat och kärlek är Jasmine som endast befann sig i det 

första stadiet genom hela hennes relation till sin kille. 

Enander och Holmberg (2008) benämner det tredje stadiet för ”Jag tycker synd om honom” 

och detta domineras av att kvinnan tycker synd om mannen, hon visar medkänsla för honom 

(ss 216-217). Magdalena beskriver i nedanstående citat hur hon kände medlidande för Jorma. 

Hon hittade förklaringar och orsaker till hans våld och fick sig själv att tro på dem tillslut. 

”Han hade det ju tufft, min stackars Jorma; han kämpade med sina inre demoner och var rädd 

inför papparollen. Minnena av hans egen barndom plågade honom, och miste han mig så hade 

han inget stöd alls i världen.” 

(Graaf 2006, s 41) 

Männen i våra biografier hittade även på ursäkter som gjorde det acceptabelt att slå, de vände 

på det så att det blev synd om dem istället för kvinnorna. Detta ledde till att kvinnorna i 

biografierna ofta skuldbelade sig själva. När männen bad om ursäkt lade kvinnorna över 

skulden på sig själva, något vi kunde se i våra biografier. Eftersom männen ofta sa att det var 

kvinnans eget fel började de själva också tycka det och på så sätt försvarade de männens 

agerande, både för sig själva och för andra. Det här visar även på normalisering och 

internalisering, de ser sig själva genom mannens ögon, precis som vi nämnt tidigare. Eftersom 

männens ord blev kvinnornas verklighet såg kvinnorna sig själva som orsaken till våldet. 

Kvinnorna i biografierna beskriver det som att männen inte ansåg att kvinnorna 

överensstämde med deras förväntningar, vilket rättfärdigade våldet som männen utförde. Alla 

fem kvinnorna anpassade sig efter männen och kände hopp för att det skulle bli bättre, bara de 

gjorde som männen ville. I Jan Bostock, Maureen Plumpton och Rebekah Pratts (2009) studie 

Domestic Violence Against Women: Understanding Social Processes and Women’s 

Experiences beskriver de hur deras informanter som levde i en misshandelsrelation upplevde 

våldet som mindre allvarligt än vad det egentligen var. De försökte inbilla sig själva att det 

inte var tillräckligt mycket våld för att lämna relationen (s 99). Detta var något vi kunde dra 

paralleller till i vår studie då kvinnorna i våra biografier ursäktade männens beteende och 
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förskönade deras verklighet. Jasmine beskriver i nedanstående citat hur hennes kille fick 

henne att tro att allt som hänt var hennes fel, att hon förtjänade det. 

”Det han sa var alltid rätt och om han gjorde något emot mig så var det bara för att jag 

förtjänade det. Om han skulle ha bett mig att äta avföring skulle jag ha gjort det. Han tog full 

kontroll över mig.” 

(Kara 2010, s 51) 

Även om Jasmine inte kom till stadierna, ”jag hatar honom” och ”jag känner ingenting” 

kunde vi ändå se likheter i hennes berättelser om hur hon upplevde allt i detta stadie, ”jag 

tycker synd om honom”. Därför valde vi att använda oss av hennes citat här. Hon skuldbelade 

sig själv och höjde sin kille till skyarna, för det han gjorde mot henne. Han hade lyckats få 

henne att känna att det var rätt. Att känna hopp inför en bättre framtid var något som vi tydligt 

kunde se upprepande gånger beskrivas i alla biografierna. Alla kvinnorna beskriver att de 

kände hopp med vad de kunde göra åt situationen. Ett hopp om en bättre framtid kunde bli 

verkligt om det skedde en förändring, men förändringen trodde de var tvungen att ske hos 

dem och inte bara i mannens våldshandlingar mot dem. Hopp är något som Enander och 

Holmberg (2008) egentligen beskriver i sitt andra stadium ”Jag hatar honom” men vi har även 

som vi nämnt ovan kunnat i våra biografier se detta tema även i det första stadiet ”Jag älskar 

honom” och det tredje stadiet ”Jag tycker synd om honom”, då kvinnorna beskriver att de 

kände att de själva och kärleken kanske kunde förändra mannen och deras situation (ss 215-

216). De beskriver att de upplevde att ansvaret låg hos dem om det skulle bli bättre. De kände 

att de var tvungna att lära sig hantera männen för att våldet skulle upphöra. Nedan beskriver 

Magdalena hur hon levde för hoppet. Hon var blind för sanningen och hoppet tog överhand. 

”Jag klamrade fast mig vid hoppet om att det kanske skulle ordna sig så fort vi hade gift oss 

och bebisen var född; då skulle han kanske öppna sina ögon och se vilken underbar fru och 

mamma jag var […]” 

(Graaf 2006, s 45) 

Det fjärde och sista stadiet benämns för ”Jag känner ingenting”. Enander och Holmberg 

(2008) beskriver att i detta stadium känner kvinnan likgiltighet för mannen. Har kvinnan inte 

lämnat vid ett tidigare stadie är det stor chans att hon gör det nu om hon inte är allt för 

nedbruten av mannen. Enander och Holmberg menar att det kan ta olika lång tid för 
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kvinnorna att komma till detta stadium. Kvinnan har slutat att tycka synd om mannen, med 

andra ord har hon blivit ”fri” (s 217). I citatet nedan beskriver Jessie hur hon kände 

likgiltighet för våldet och hennes liv. I citatets sammanhang har Jessie varit otrogen och bli 

ifrågasatt av Micke, han visar sin ilska och sitt missnöje mot henne.  

”- För att jag inte älskar dig längre! [...] Då blev hans ögon alldeles svarta. Han tog sin kudde 

och höll den mot mitt ansikte kanske bara några sekunder, men för mig kändes det längre. Jag 

kämpade emot men gav upp ganska fort, jag ville dö, jag ville att han skulle lyckas. Men det 

hände något med honom så han släppte kudden, sedan somnade han som om inget hade hänt. 

Själv var jag så arg för att han inte hade lyckats […]” 

     (Andersson 2010, s 54) 

I fem av våra biografier beskrivs känslor om hur de kände likgiltighet inför mannen. Jasmine 

är den kvinnan som inte beskriver sig komma till detta stadium. De resterande fyra kvinnorna 

kom till en känslomässig återvändsgränd där de kände att vad männen än tog sig till spelade 

ingen roll. De beskriver även hur de började fundera på en flykt, de kom till insikt att de snart 

hade mött sin sista dag om de stannade. Det som skiljer sig i biografierna med detta stadium 

är att det tog olika lång tid att komma dit för kvinnorna. Jeanette skiljer sig från de andra 

kvinnorna i detta stadium då hon kämpade länge för sin kärlek till Carlos och ville på alla sätt 

och vis lära känna honom för att förändra deras situation. Det var inte förrän efter en lång tid 

som Jeanette kom till detta sista stadium och kände likgiltighet inför Carlos. Jessie beskriver 

att hon tidigt kände en likgiltighet men var den som stannade längst. Hennes anledning till 

varför hon stannade var rädsla för hennes och barnens liv. 

En upplevelse av skam var en genomgående känsla som kvinnorna beskriver att de upplevde 

under perioden de levde med våldet. Det var inget de kände under ett visst stadium, utan det 

var mer återkommande beroende på olika situationer.  

”Samtidigt skämdes jag vid tanken på att behöva krypa tillbaka till mina föräldrar och inför 

dem medge att mina val hade lett mig raka vägen till helvetet” 

            (Graaf 2006, s 45) 

Magdalena beskriver i ovanstående citat hur hon kände skam för att erkänna för hennes 

föräldrar vilken situation hennes val hade lett henne och Isak till. Ett annat exempel på 

känslor av skam i våra biografier kunde vara när de blev utsatta för våld och förnedring 
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offentligt eller när deras nära och kära blev utsatta för mannens våld och hot. Ett tydligare 

exempel på detta är när Jeanette fick uppleva att hennes mamma blev utsatt för våld av 

Carlos. Jeanette beskriver att hon kände en stor skam på grund av hans beteende och började 

ursäkta honom. Jeanette beskriver vidare att hon inte hade något val, hon kunde inte säga 

emot för då skulle våldet mot henne bli värre. I alla kvinnornas berättelser kunde vi dra 

paralleller till Lammers, Ritchie & Robertson (2005) som beskriver i sin studie att skammen 

kvinnorna känner även är kopplat till att de skuldbelägger sig själva, de känner en skam då de 

anser att de själva är orsaken till problemen och våldet. Att ständigt leva med att känna skam 

på grund av förtryck och våld kan leda till en förlust av kvinnornas självvärde och självkänsla 

(s 35). 

6.6 Nu går hon… 

I detta avsnitt vill vi visa hur vägen ut ur ett våldsutsatt förhållande kan se ut enligt våra 

självbiografier. Alla kvinnorna i våra biografier kom ur sina våldsutsatta relationer fast på 

olika sätt. I Hydéns (2001) studie Misshandlade kvinnors uppbrott: en motståndsprocess 

skriver hon om tio kvinnors väg ut ur ett våldsutsatt förhållande. Vad hon kommer fram till är 

att uppbrottet kan beskrivas som en slags process för kvinnorna. Det finns en lång förhistoria 

innan kvinnan går där hennes motstånd mot mannens våldsamhet är i centrum. Det är i slutet 

av denna dramatiska förhistoria som det blir en vändpunkt för kvinnan. Hydén beskriver att 

det är nu som kvinnan faktiskt går eftersom hon har kommit till insikten att det väger mellan 

att leva eller dö. Nu är inte kvinnan på väg längre, hon håller på att ta steget ur förhållandet, 

till ett nytt liv (s 99). Nedan följer beskrivningar hur kvinnorna i våra biografier lämnade sina 

våldsutsatta förhållanden. 

I Jasmine Karas (2010) fall var det inte hon som lämnade förhållandet. Det var hennes kille 

som lämnade henne då han hade förlovat sig när hon kommit hem från en resa. Jasmine 

beskriver att hon bara kom till första stadiet då hon älskade honom så mycket. På så sätt 

skiljer hon sig från de andra kvinnorna.  

Jeanette Lindblad (2005) beskriver att hon levde ett liv i osäkerhet när hon var med Carlos. 

Han kom och gick som han ville och Jeanette fick anpassa sitt och barnens liv efter honom. 

Knark och våld blev en stor del av hennes liv och vardag. Vidare beskriver hon att Carlos en 

dag berättade att han hade träffat en ny kvinna och ville lämna Jeanette. Jeanette beskriver att 

hon kände sig lycklig som hade fått tillbaka sitt liv som en fri kvinna. Affärerna blomstrade 

och barnen mådde bra, Carlos var borta och hon kunde börja umgås med sina vänner och 
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träffa andra män igen. Tills en dag, då Carlos helt plötsligt dök upp igen. Hon beskriver att 

hon under pistolhot fick lämna allt det hon så länge hade drömt om, en frihet. Carlos berättade 

att han visste allt hon gjorde, vem hon umgicks med och vilka affärer hon hade. Jeanette 

beskriver att hon fick klippa alla band med sina nära och kära för att inte riskera att någon 

kunde fara illa eller dö. Hon insåg nu att detta inte var något värdigt liv för henne och barnen. 

Hon insåg också att om de bara flyttade till ny stad i Brasilien kunde han hitta dem, hon var 

tvungen att fly, långt bort. Hon beskriver att hon hade en stark känsla av att om de inte flydde 

nu så var hennes sista dagar räknade. En plan sattes igång, hon och barnen skulle fly till 

Sverige.  

Jessie Andersson (2010 & 2011) beskriver att hon levde med Micke i 16 år och fick tre barn 

med honom. Under alla dessa år levde hon med rädslan för vad han skulle göra mot henne och 

barnen om hon lämnade honom. Vidare beskriver hon att hennes äldsta son en dag vände sig 

till Socialtjänsten i den staden de bodde i. Han undrade om han kunde få byta föräldrar då han 

var trött på alla bråk där hemma och var rädd att hans pappa skulle slå ihjäl hans mamma. 

Socialen kontaktade Jessie och hon berättade vad som hände där hemma. Hon ringde upp sin 

man och berättade då vad socialen visste om dem och bad honom att flytta ut samma dag. När 

Jessie sedan kom hem, hade Micke flyttat ut.  

Magdalena Graaf (2006) beskriver hur hon hade kommit till en punkt då hon endast kände 

likgiltighet för Jorma. Hon brydde sig inte längre om vad han gjorde med henne och hon 

kände inget för honom längre (jfr Enander & Holmberg 2008, s 217). Hon beskriver att hon 

helt hade tappat livslusten, men hon visste att hon var tvungen att gå för Isaks skull. Hon 

kände att hon var den enda som kunde rädda henne, att beslutet låg i hennes händer. Krafterna 

och modet till att lämna beskriver hon att hon fick av sin familj och sina vänner. Vidare 

förklarar hon att hon aldrig hade vågat lämna Jorma utan dem. Tillsammans med dem tog hon 

sedan steget ut ur förhållandet, till något hon hoppades skulle bli frihet men som under en tid 

istället blev ett liv på flykt fyllt med rädsla.  

Nikola T. James (2007) beskriver att hon blev gravid med hennes och Neils barn drygt ett år 

in i förhållandet, men fick missfall. Neil blev vansinnig och hotade med att han skulle straffa 

henne när han kom hem från sitt arbete senare den dagen. Hon beskriver vidare att hon visste 

att han skulle uppfylla sina ord och hot då han hade gjort det innan. Detta blev droppen för 

henne, hon var så rädd och kände att det vägde mellan att leva eller dö. Hon visste att detta 
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var hennes sista chans att överleva. Hon fick hjälp av en vän att ta sig till socialkontoret som 

gav henne pengar så hon kunde åka hem till sina föräldrar. Neil letade aldrig upp henne igen. 

Som vi tidigare nämnt är Jasmine Kara den som skiljer sig från de andra kvinnorna. Hon kom 

aldrig så långt i sin process att hon beslutade sig för att lämna sin våldsamme kille. Däremot 

kan vi dra paralleller mellan de andra fyra kvinnorna i biografierna och det som Hydén (2001) 

kom fram till i sin studie. Våra kvinnors beslut om att lämna berodde på en hel process som 

fortlöpte från första slaget tills att de beslutade sig för att lämna. Som vi beskrivit i tidigare 

avsnitt 6.5 är det vanligast att kvinnan har kommit till det fjärde och sista stadiet ”Jag känner 

inget längre” när de lämnar sin man (se Enander & Holmberg 2008, s 217). Kvinnorna kände 

en likgiltighet för mannen, det fanns inga känslor kvar. Då de varken påvisade kärlek eller hat 

för mannen var det tillslut endast rädslan för deras liv som fick dem att gå.  

7. Avslutande diskussion 

7.1 Återkoppling till frågeställningar 

Inledningsvis i vår uppsats presenterade vi frågeställningar bestående av tre frågor. Den första 

frågan handlade om vilka faktorer vi kunde skönja i biografierna som kunde komma att bidra 

till svårigheterna för kvinnorna att lämna ett våldsutsatt förhållande. Det vi kunde se var att 

det var främst rädsla kvinnorna upplevde och beskrev. Som vi redovisat för i analysen, avsnitt 

6.2 är rädsla en känsla alla kvinnor beskriver i biografierna. Dessa olika rädslor vi har kunnat 

tyda i våra biografier och i analysen är något som skiljer sig från den tidigare forskning vi 

använt oss av. I den tidigare forskning beskrivs rädsla som en central aspekt i våldsutsatta 

kvinnors liv men i vår analys kunde vi även se hur olika rädslor samspelade och tog över 

deras liv. Vi kunde urskilja fyra olika rädslor som beskrevs i våra böcker.  

1. Rädsla för sitt eget liv – Rädsla för att hennes eget liv är i fara 

2. Rädsla för andras liv – Rädsla för att någon annans liv är i fara, vilket kan innebär 

familj, vänner och även mannen själv 

3. Rädsla för livet utan honom – Rädsla för att livet utan honom innebär en rädsla att 

förlora honom 

4. Rädsla för livet efter honom – Rädsla för att inte få den hjälpen hon tror sig behöva 

när hon lämnat honom 
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Rädslorna av typerna ett och två kunde vi tydligt se i alla våra biografier, då kvinnorna 

beskriver hur deras män hotade att skada dem och att även skada deras nära och kära om 

kvinnorna inte gjorde som männen ville. Hoten från männen beskrevs sällan som tomma hot, 

utan de verkställdes i de flesta fall. Widding Hedin (1997) talar för att det är vanligt för en 

våldutsatt kvinna att uppleva rädsla för att hoten ska uppfyllas (s 17). Den tredje typen av 

rädsla kunde vi endast urskilja i två av våra böcker och dessa är Jasmine och Jeanettes 

biografier. De beskriver hur de kände en rädsla för att förlora sin partner då de båda kände en 

stark kärlek till sina män. Dock förändrades Jeanettes bild av hennes relation till Carlos efter 

tag då han utsatte henne för allt mer och grövre våld. Denna rädsla övergick till att känna 

rädsla för sitt liv, andras liv och även livet efter honom men inte rädsla för livet utan honom. 

Rädsla för livet efter honom, rädsla av typen fyra synliggjordes av fyra kvinnor i biografierna. 

De alla beskriver att de upplevde en enorm rädsla för att inte kunna få den hjälpen de ansåg 

sig behöva om de skulle lämna sin partner. Den som inte beskriver detta är Jasmine, då det 

var hon som blev lämnad av sin partner.  

Vi vill understryka att utifrån det vi har kunnat tydliggöra i våra biografier att det är olika 

former av rädsla och den psykiska misshandeln som bidrar till andra känslor som de 

våldsutsatta kvinnorna upplever. Den rädsla mannen skapar genom våldet och hoten bidrar till 

att kvinnan även känner andra känslor i form av bland annat skam, skuld, hat och att hon kan 

uppleva en svårighet i att göra motstånd. Dessa var också faktorer som bidrog till att 

kvinnorna upplevde en svårighet att lämna det våldsutsatta förhållandet. Vilket leder oss till 

vår andra frågeställning som handlade om hur man kan förstå en normalisering av våldet och 

hur kvinnorna beskriver att detta påverkade deras uppbrottsprocess. Vi kunde skönja en 

normalisering av våldet i alla biografierna och detta innebar att kvinnorna anpassade sig efter 

männen och våldet. Den normalisering som beskrivs i biografierna kunde vi i vår analys se att 

den skildes sig åt. Vi har förstått det som så att dess uppkomst berodde på olika känslor. Två 

av kvinnorna i våra biografier, Jasmine och Jeanette beskriver hur de anpassade sig till 

männen och deras våld för att vara dem till lags då deras kärlek till männen var stark. De var 

rädda för att förlora sina män då de kände rädsla för livet utan honom. De ville undvika bråk, 

hot och våld för att behålla den fina och starka relation de ansågs sig ha med männen. De 

andra tre kvinnorna beskriver hur även de anpassade sig till männen och deras våld men av 

andra anledningar. I deras fall var det framförallt rädsla för deras eget liv som gjorde att de 

ansträngde och anpassade sig för att undvika bråk, hot och våld. Vi tolkar det som att denna 

anpassning gjorde det svårt för kvinnorna att lämna männen.  
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Den tredje och sista frågeställningen var att vi ville se vad det var för faktorer och händelser 

som fick relationen att avslutas. Vi hade som urvalskriterium att kvinnorna i våra biografier 

skulle ha upplevt en våldsutsatt relation som hade avslutats, när böckerna skrevs. Alla 

kvinnorna i våra biografier förutom Jasmine går igenom alla de olika stadier som beskrivs i 

avsnitt 6.5 som leder till att relationerna avslutas. De fyra stadierna beskriver olika känslor 

som en våldsutsatt kvinnan kan gå igenom. I våra biografier beskriver kvinnorna hur de först 

kände en kärlek till mannen som övergick till att de tyckte synd om honom. Sedan beskriver 

de hur hatet till mannen tog över relationen som slutligen ledde till att de kände en likgiltighet 

för honom. I det sista stadiet beskriver fyra kvinnor att de befann sig i när de lämnade sina 

män, eftersom de kände en likgiltighet inför mannen och relationen, då de inte längre hade 

krafterna att bry sig om vad som kunde hända dem och insåg att deras sista dagar kunde vara 

räknade. Jasmine är den som skiljer från de andra då hon blev lämnad av sin kille. Hon 

beskriver att hon endast kom till det första stadiet. Enander och Holmberg (2008) beskriver en 

ordningsföljd av de olika stadierna men vi har kunnat se i våra biografier ett annat mönster av 

stadierna. Enander och Holmberg beskriver att stadiet ” Jag hatar honom” faller före ” Jag 

tycker synd om honom”. Vi har i våra biografier kunnat se ett annat mönster då våra kvinnor 

beskriver att de först upplevde att de tyckte synd om honom och sedan en känsla av hat för 

honom. Vår slutsats om uppbrottet är att kvinnorna i fem av våra biografier lämnade på grund 

av en rädsla för livet. De beskriver att det stod mellan liv och död, det var nu eller aldrig.  

7.2 Reflektioner över vår studie 

En diskussion som vi har fört under studiens gång har varit hur våra informanter hade ställt 

sig till våra tolkningar av deras upplevelser om vi hade haft kontakt med dem. Om vi hade 

använt oss av en annan metod så som kvalitativa intervjuer hade vi troligtvis haft möjlighet att 

återkoppla våra tolkningar till informanterna och ha en öppen dialog om studiens analys och 

resultat. Vi har även diskuterat om antalet biografier har påverkat resultatet vi nått fram till 

eller om med ett större antal hade gett oss samma resultat. Då våra resultat inte är 

generaliserbara talar det inte för alla våldsutsatta kvinnor. Vi har endast fått en inblick i hur de 

våldsutsatta kvinnorna i våra biografier upplevde sin situation.  

Några hypotetiska resonemang som vi har är bland annat om åldern på kvinnorna har spelat 

någon roll för deras beslut och situation. Mot bakgrund av det vi har kunnat se så beskriver 

sig kvinnorna som unga och naiva när de träffade de våldsbenägna männen. På så vis har vi 

förstått det som att åldern kan ha en roll i kvinnans val och beslut. Ett annat hypotetiskt 



48 

 

resonemang har varit att tid och rum även kan ha kommit att spela roll för kvinnorna. Med tid 

och rum syftar vi på att biografierna utspelar sig i olika länder och under olika årtionden. 

Detta är däremot inget vi kunnat dra slutsatser om då detta inte varit några utgångspunkter i 

vår analys.   

7.3 Slutord  

Vi anser att vår studie har stor relevans för socialt arbete då vi vill poängtera hur viktigt det är 

att ha en förståelse för hur en våldsutsatt kvinna kan uppleva sin situation. Då de flesta av 

kvinnorna i våra biografier beskriver att rädslan efter honom påverkade deras beslut vill vi 

understryka hur viktigt det är att hjälpen i samhället är tydlig för våldsutsatta kvinnor. Detta 

leder oss även till en diskussion som vi har fört och som också varit aktuell i samhället under 

vår studies gång, hur viktig kunskapen är om fenomenet kvinnomisshandel i socialt arbete. 

DN skriver på deras officiella hemsida den 12 december om en ny svensk studie som handlar 

om att en tredjedel av personalen på akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm anser 

att det är en kvinnas eget fel att hon blir misshandlad. Studien beskriver att det finns en 

bristande kunskap om fenomenet och betonar vikten av rätt bemötande och 

utbildningsinsatser (Dagens Nyheter, 2011). Mot detta som bakgrund anser vi att det är av 

ännu större vikt att besitta kunskap om kvinnomisshandel i socialt arbete.  

Med denna studie har vi belyst komplexiteten en våldutsatt kvinna kan uppleva vid ett 

uppbrott från en våldsbenägen man. Vi hoppas att vi ingett mer kunskap och förståelse för hur 

en våldsutsatt kvinna upplever sin situation samt hur hon kan agera. 
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