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Summary: The purpose of this study was to look at autobiographies through qualitative 

methods. The autobiographies have been written by women who have been victims of 

domestic violence. The main purpose has been to highlight how the women describe 

themselves (as victims or survivors), the psychosocial consequences of the violence they have 

experienced and their turning points: the way out of the relationship. To study this, we have 

used the following questions as starting points: How do the women describe themselves? 

(victim or survivor), are there any similarities or differences in the women's stories, regarding 

the turning point, and how do the women describe the psychosocial consequences from the 

violence they suffered? 

The study's analysis has been done by several theories, such as the narrative theory, the 

breakup process theory and a stigma theory. The study shows that the women do not want to 

be seen as victims or become stigmatized in social settings such as health care or during 

contact with police, but at the same time they see themselves as victims in relation to the 

perpetrator. The results also show that the similarities in the women’s turning points is that it 

has been a process that finally reaches its end at the final turning point. The difference found 

in the final turning points varies but it is clear that the violence the women were subjected to 

increased and this played a role for the time when the final turning point occurred. The 

psychosocial impact of violence has been highlighted by quotations from the women's 

autobiographies. We have found some similarities in the psychosocial consequences; like for 

example the everyday life pressures, social phobia, posttraumatic stress and depression. 

 

Keywords: domestic violence, victim, survivor, stigma theory, narrative theory, turning 

point, psychosocial consequences. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till Anna Rypi för en flexibel och hängivande handledning 

med mycket goda synpunkter och råd under hela arbetets gång.  
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1. Inledning 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett omfattande och angeläget samhällsproblem. 

Vårt valda tema har vi valt med fokus på våldsutsatta kvinnors egna berättelser om våldets 

konsekvenser. Intresset bottnar sig i erfarenheter från bådas gemenskapskrets och en av oss 

har under sin fältvecka på termin 1 på socionomprogrammet besökt ett skyddat boende för 

utsatta kvinnor och barn, samt pratat med professionella på boendet. Vi hoppas på att erhålla 

ytterligare kunskap och insikt kring temat genom vår undersökning. 

1.1 Problemformulering       

Mäns våld mot kvinnor har kommit att uppmärksammas i allt större utsträckning, såväl i den 

politiska och allmänna debatten som diskussioner kring åtgärder (SOU, 2006:65). Våld mot 

kvinnor har historiskt sett förekommit och utövats sedan lång tid tillbaka. Långt tillbaka i 

tiden var mannens position som familjens överhuvud och kvinnans underordnade ställning en 

självklarhet. Mannen var den som ofta arbetade och stod för familjens försörjning, medan 

kvinnan var den som mestadels vistades i hemmet och var på så sätt begränsad. Med tiden har 

kvinnan kunnat erhålla inflytande i samhället. I Sverige idag är samhället mer jämställt och de 

flesta ser på våld, hot och trakasserier som något oacceptabelt vare sig man är av manligt eller 

kvinnligt kön. Det var först år 1864 våld som allt våld mot maka blev kriminaliserat i Sverige. 

Det krävdes dock en utförlig angivelse av den misshandlade, ett så kallat angivelsebrott, för 

att kunna driva en rättsprocess. Våldtäkt inom en parrelation betraktades däremot inte som ett 

brott förrän 1965 (Lindgren, 2009).  

På 1970-talet expanderade kvinnorörelsen allt mer och den fick en viktig roll både för att 

synliggöra frågan om mäns våld mot kvinnor men också för att utveckla ideella verksamheter 

där kvinnor som utsatts för våld kunde få stöd och skydd (Eduards i Mattsson, 2011).  Frågan 

om mäns våld mot kvinnor har varit föremål för ett antal statliga utredningar. Våldet har 

kommit att betraktas mer som ett samhällsproblem till skillnad ifrån tidigare då detta ansågs 

vara en privat angelägenhet. För att våld ska kunna betraktas som relationsbundet ska 

gärningsmannen vara kvinnans nuvarande eller före detta partner, sambo eller äkta hälft  

(SOU, 2006:65). 

Våldet kan ges uttryck på skilda vis, de vanligaste uttrycken är fysiskt och psykiskt våld. 

Dock finns det andra närliggande faktorer som också klassas som våld i nära relation och som 

kan falla under kategorin psykiskt våld. Gränserna mellan de olika handlingarna som 

kvinnorna utsatts för är ofta svåra att urskilja, då det kan förekomma sexuellt våld kombinerat 
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med fysiska slag men som också kan ge känslor av skam och gå att härleda till psykiskt våld. 

Handlingar kan uppfattas olika av den utsatta och vara av mer skada för den enskilde än vad 

rättsväsendet kan anse (Lundgren, 2004). Problematik med att placera kvinnornas upplevelser 

under olika kategorier kan medför att, de blir betraktade som offer.  

Socialstyrelsens utvärdering av socialtjänstens och ideella kvinnojourers insatser från år 2011 

visar att våld i ett förhållande är vanligare än vad många tror (Socialstyrelsen, 2011:5). Enligt 

brottsförebyggande rådet (Brå, 2013) anmäldes omkring 27 100 fall av misshandel mot 

kvinnor över 18 år under år 2013. För att skapa sig en bild av våldets omfattning kan man 

använda sig utav den officiella kriminalstatistiken för vilken det Brottsförebyggande rådet 

ansvarar. Under år 2005 gjordes 25 000 polisanmälningar angående misshandel mot kvinnor. 

Mörkertalet gällande anmälningar om våld i nära relationer är dock stort, då endast ungefär 

vart femte fall anmäls (SOU, 2006:65). 

Våld i nära relationer är ett omtalat problem även i media. Det händer att massmedia 

framställer de utsatta kvinnorna som offer och därmed väljer att fokusera på dem som 

misshandlade kvinnor istället, för att skapa förståelse för individen bakom våldet. Den utsattas 

lidande och kränkningen av hennes människovärde är en del av hennes upplevelse men också 

kamp om ett bättre framtida liv (Eliasson, 1997).  

Privata organisationer, kvinnojourer och socialtjänsten arbetar för att hjälpa kvinnor och barn 

som blivit utsatta för våld. För att kunna bistå med hjälp på bästa sätt måste man som 

professionell möta personen där den står i nuläget och lyssna aktivt till deras berättelser 

(SOU, 2006:65). Vi upplever att de kan vara av vikt att ta del av brukarnas egna erfarenheter 

för att kunna tillgodose hjälpen. Vår sammanfattning av befintliga forskningen visar att, det 

har lagts fokus på de utsatta kvinnorna i samband med deras kontakt med myndigheter som 

rättsväsende och polis, men även ur politiska och familjeaspekter. Charlotte Agevalls 

avhandling från 2012 och Maria Scheffer Lindgrens avhandling från 2009, är exempel på 

forskning som belyser myndighetsperspektiv. Vi vill i denna uppsats lägga fokus på den 

våldsutsatta kvinnan, hennes upplevelser och de konsekvenser våldet bringat. Vårt intresse för 

kvinnans röst och upplevelser har ökat i samband med att vi försökt hitta en vinkel och 

perspektiv att utgå ifrån inom detta område. Eftersom det finns omfattande forskning som 

lägger fokus på kvinnornas relation till myndigheter, hoppas vi att genom vårt val av ämne 

kunna bidra med en ny vinkel. 
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1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera självbiografier skrivna av kvinnor som varit utsatta 

för våld i nära relationer. Vi ska belysa hur de beskriver sig själva (som offer eller 

överlevare), de psykosociala konsekvenserna av våldserfarenheterna samt deras vändpunkter: 

vägen ut ur relationen. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur beskriver kvinnorna sig själva i relation till våldet? (exempelvis som offer eller 

som överlevare) 

 Finns det några likheter eller skillnader i kvinnornas berättelser, ifråga om vändpunkt? 

 Hur beskriver kvinnorna de psykosociala konsekvenserna av våldet de utsatts för? 

2. Tidigare forskning 

Våld i nära relationer är ett framträdande problem i samhället och det har gjorts mycket 

forskning kring temat, i både kvalitativa och kvantitativa studier. Böcker, tidskrifter och 

avhandlingar har skrivits i syfte att belysa problematiken. Forskningen är väldigt bred kring 

ämnet och är belyst utifrån flera olika perspektiv och ingångar. Mäns våld mot kvinnor som 

tidigare nämnts är det mest omtalade inom ämnet våld i nära relationer, därefter följer även 

kvinnors våld mot män, eller våld i samkönade relationer (Brottsförebyggande rådet, 2014). 

Det finns dokument och avhandlingar i koppling till psykiatri, rättsväsende, och socialtjänst. 

Med ett brett underlag av tidigare forskning och studier upplevde vi att vår studie var 

genomförbar. Den största del av den forskning som genomförts inom området är genom de 

vanligaste metoderna; fördjupningsstudier, kartläggning, intervjuer och enkätundersökningar. 

Därför kände vi att vårt val av metod med självbiografier var annorlunda och att vi genom 

detta hade möjlighet att tillföra ämnet något nytt.  

2.1 Separation 

I ett antal avhandlingar har författarna belyst kvinnornas separation ifrån männen men också 

varför många kvinnor valt att stanna kvar i förhållandet trots att det förekommit våld. Hans 

Ekbrand (sociolog) skriver i sin avhandling “ Separationer och mäns våld mot kvinnor” 

(2006)  att syftet med studien var att belysa omfattningen av mäns våld mot kvinnor i 

samband separationer.  



9 
 

Han talar om separationsvåld och vill genom sin studie få en uppfattning om den risk för våld 

som kvinnor som överväger att lämna ett heterosexuellt parförhållande står inför. I 

avhandlingen resonerar han kring olika sätt att se på kvinnans val att lämna mannen. Det går 

att betrakta det hela som ett lyckat val eller som en försvårad omständighet för mannen som 

inte valt detta och tvingas leta efter en ny partner. Separationen i sig kan inte förändra tidigare 

upplevelser av våld och därav ifrågasätter han synen på att få bort kvinnan från mannen, han 

ser istället att fokus förflyttas till att förändra mannens beteende. Avhandlingen belyser 

aspekter utifrån förövarens synvinkel på våld i relationer men också utifrån offret synsätt samt 

kommande offer. Han ser ett problem med att tänka att separationen i sig löser situationen, då 

mannen kommer att i fortsätta med samma beteendemönster i nya förhållanden och fler 

kvinnor kommer drabbas. Ekbrand (2006) använde sig av våldets normaliseringsprocess som 

teori, den skapades ursprungligen år 2004, av Eva Lundgren professor i sociologi. Ekbrand 

(2006) använde den i syfte att belysa de hinder som kan finnas för separation och anledningar 

till att kvinnorna inte lämnat männen tidigare, men också processen efter dem valt att lämna 

relationen. Han använde sig också av diskursanalys som teori. Resultatet visar att det var 

vanligt att kvinnor som separerat från våldsamma män blev utsatta för fortsatt våld av dessa 

män. Det var mer ovanligt att män som tidigare inte använt sig av våld i en relation börjar 

utöva våld mot kvinnan efter separation. Kvinnan som utsatts för våld i en relation och 

överväger att lämna sin man tvingas då överväga riskerna mot varandra. Det finns en rädsla 

för fortsatt våld eller ökat våld i samband med avslut i relationen (Ekbrand, 2006).  

2.2 Från uppbrott till rättsprocess 

Maria Scheffer Lindgren forskare inom folkvetenskap, skrev en doktorsavhandling 2009 

“Från himlen rakt ner i helvetet” -Från uppbrott till rättsprocess vid mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer”(Lindgren, 2009:23). Avhandlingen är rättsväsendeinriktad och fokuserar 

framförallt på hur utsträckningen av mäns våld mot kvinnor ser ut, de lagar som finns införda 

i Sverige till offrets fördel, samt att våld i nära relationer har kommit att bli ett 

folkhälsoproblem i Sverige. Något som enligt författaren ofta fört med sig diverse sociala, 

ekonomiska och psykosociala konsekvenser för den utsatta. Hon genomförde intervjuer med 

14 misshandlade kvinnor och använde sig av tre olika perspektiv: genus, folkhälsoperspektiv 

och rättsligt perspektiv. Hon tog också del av ett fall från polisens förundersökningsmaterial 

samt fem rättsfall från domstolsprotokoll. Hon använde sig av kvalitativ textanalys och 

diskurs analys vid tolkning av det skrivna materialet. Hon lyfte fram hur viktigt det är att 

belysa mäns våld mot kvinnor ur flera aspekter för att skapa förståelse för våldets komplexitet 
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och konsekvenser (Lindgren, 2009). Avhandlingen innehåller olika stadier så som relationen, 

uppbrottsprocessen och den rättsliga hanteringen av fallet efter anmälan till polisen. Lindgren 

(2009) understryker hur viktigt det är med helhetssyn på mäns våld mot kvinnor, att belysa 

relationen likväl som rättsliga åtagande efter ett avslutat förhållande. Hon lyfter också fram 

hur viktigt det är att myndigheter bemöter kvinnorna på ett värdigt sätt. Hon menar att om 

rättsprocessen inte fungerar fortsätter kvinnan att befinna sig i utsatthet och att det kan 

medföra risk för sekundär traumatisering. Det är möjligt att arbeta preventivt mot våldet 

genom att fördjupa kunskapen om våld i nära relationer och ändrade attityder på alla nivåer i 

samhället (Lindgren, 2004). Synen på konsekvenser utifrån professionellas och myndigheters 

perspektiv är av intresse för vår undersökning, men vårt fokus ligger på hur kvinnorna själva 

ser på konsekvenserna. 

2.3 Upplevelser av myndigheter och professionella 

Charlotte Agevall (sociolog), har skrivit en avhandling (2012) om “ Våldet och Kärleken”: 

Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter”. Hon genomförde intervjuer 

med våldsutsatta kvinnor för att uppmärksamma deras syn och erfarenheter av rättsväsendet. 

Fokus var på bemötande, kontakt och våldets utbredning, politik och myndigheter. Agevall 

(2012) använde sig av kombinerad rättssociologisk och genusvetenskaplig ansats. Hon menar 

att utsatta kvinnors berättelser ändras utifrån vilket stadier kvinnan befinner sig i och att hon 

vid olika möten med olika myndigheter förväntas leverera en viss sorts berättelse. Hon 

belyser aspekter som jämställdhet, men menar att det samtidigt förväntas att mannen ska 

exempelvis vara uppvaktande, det gör det svårare att se när uppvaktningen övergår i kontroll. 

Kvinnans berättelse skiljer sig åt beroende på om hon lever i en våldsrelation eller om hon har 

lämnat den. Är kvinnan i ett våldsförhållande så strävar hon efter att göra mannens handlingar 

normaliserade inom ramen för bilden av ett förhållande. Om kvinnan lägger skulden för 

våldet utanför mannen, exempelvis på missbruket, så öppnar hon upp för att en förändring är 

möjlig och det blir därmed begripligt varför hon vill fortsätta att tro på relationen. Berättelsen 

ser annorlunda ut i de fall kvinnan har lämnat relationen. Att kvinnan har olika berättelser gör 

att hon i mötet med olika myndigheter förmedlar olika bilder av sig själv och sin situation. 

Exempelvis belyser Agevall (2012) i sin avhandling att kvinnorna vill olika saker när de 

kontaktar polisen beroende på vilken situation de befinner sig i. Kvinnan kan till exempel 

ringa till polisen för att få stopp på våldet i det akuta skedet, eller för att få hjälp att 

undkomma en våldssituation. Även om kvinnan inte vill anmäla och gå vidare utan bara 



11 
 

ringer för att få hjälp i en specifik våldssituation så kan ett positivt bemötande från polisen, 

leda till att hon anmäler vid ett senare tillfälle. 

Under aspekter som makt, genus och underordning finns forskning som Gabriella Nilssons 

(2009) antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor”. Hon är forskare och 

undervisar, inom etnologi och kulturvetenskap. Studien bygger på material som samlats in 

ifrån särskilda händelser, debatter eller massmedia i Sverige. Den vänder sig till läsare som 

genom sitt engagemang eller yrke har kommit i kontakt med problematiken. Syftet med 

avhandlingen var att studera hur “antagonistiska” föreställningar om mäns våld mot kvinnor 

talades om under perioden 1975–2000. I studien delades avhandlingen upp i tre delar som 

inleddes med en beskrivning av hur synen på incest, våldtäkt och kvinnomisshandel utmanats 

av ett flertal förklaringsmodeller som på helt olika sätt betonat våldets koppling till 

maktförhållandet mellan kvinnor och män i samhället, något som Gabriella Nilsson kallar för 

ett könspolitiskt perspektiv (Nilsson, 2009). Studien visar att den faktiska förändringen inte 

bara hölls tillbaka av det aktiva motståndet utan även av de politiskt aktiva kvinnorna själva, 

så som kvinnliga forskare, politiker och kvinnorörelse/jourer. Detta trots ett 

tolkningsföreträde för politiker mot slutet av 1900 talet och ökat politisk inflytande under hela 

den perioden som undersökningen är baserad på. Detta blir tydligt i avhandlingens tredje del 

om kvinnomisshandel. För att i olika sammanhang förstå mäns våld mot kvinnor krävs 

ytterligare kunskap om hur, på vilket sätt och varför våldet blir en del i mannens sätt att 

vidhålla makten (Nilsson, 2009). 

3. Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra teorival och kortfattat beskriva innebörden av 

dessa. Teorierna kommer i denna undersökning användas som verktyg att utveckla 

resonemang och stärka vår analys. 

3.1 Narrativ teori 

Vi valde att använda oss av narrativ teori till vår studie eftersom vi valt att använda oss av 

narrativ metod. Vi har valt att använda oss av narrativ teori utifrån ett konstruktivistiskt 

perspektiv. En livsberättelse är en historia där en person berättat om sitt liv eller en speciell 

händelse. Vi utgår ifrån att det inte finns någon kunskap som är objektiv eller fullständigt 

sann, utan vi tar del av konstruktioner av verkligheten. Det finns ingen större skillnad mellan 

narrativ metod och teori, men att använda sig av narrativ teori (Konstruktivistiskt inriktning) 
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innebär att språket analyseras. Analysen utgår ifrån att titta på intriger, framställningar av 

jaget och budskap. Vid narrativ analys kan man arbeta med frågor som: vad vill 

huvudpersonen säga med detta stycke, kapitel eller hela sin bok. Narrativ metod innefattar att 

använda sig av livberättelse som forskningsunderlag och koda materialet efter 

händelsefrekvenser, intriger, konsekvenser och budskap. Narrativ teori och analys innehåller 

olika teoretiska förhållningssätt. Johansson (2005) belyser skilda vis att utföra narrativ analys 

på utifrån vilket syfte man har med undersökningen. En modell fokuserar på ”berättelsens 

funktioner, sammanhang och konsekvenser.” Där intriger, makt, konflikter och jaguppfattning 

är centrala begrepp. Vid användning av personliga verk som empiri tolkar man de utsattas 

tolkning och beskrivning av sig själva. Johansson (2005) skriver om narrativa studier av 

identitet, där fokus varit på relationen mellan jaget, identiteten, samhällets struktur och 

språkets inflytande. Individen skapar förståelse för jaget genom att delta i sociala 

sammanhang och interagera med andra människor; presentera sig inför andra.  

Vi skapar också vår identitet genom att skriva om oss själva; vi funderar då kring bilden av 

oss och de egenskaper som vi har. Hur vi reagerade i olika situationer, hur människor runt 

omkring uppfattade oss och hur vi vill vara. Människor har ständigt fokus på att skapa sig 

själva och att skapa mening i sina liv, dagboksskrivande eller återgivande av en tids utsatthet 

kan hjälpa både andra och den enskilda att förstå sina upplevelser (Johansson, 2005). Vår 

fokus i studien är att belysa hur kvinnorna ser på sig själva. 

Inom narrativ teori, finns det skilda vis att belysa en livsberättelses vändpunkt, här kommer 

ett avsnitt då vi lyfter fram hur vi tänkt analysera vändpunkterna i självbiografierna. 

Vändpunkt ingår i en process där olika händelser som är kopplade till våldet i relationen, alla 

ha en viss betydelse för att hitta vägen ur förhållandet. Processen leder fram till en vändpunkt 

som är en avgörande händelse och som gör att det sker en vändning i livet. Det är genom att 

lyfta fram denna vändpunkt som individen kan dela in livet i före och efter. När en individ når 

en vändpunkt sker en tydlig förändring, tillexempel att man skiftar identitet eller roll 

(Johansson 2005). Det är inte säkert att kvinnan lämnar mannen första eller andra gången han 

använder sig av våld. När kvinnan övergår ifrån att betrakta förövarens beteende som 

förändringsbart till att se faran i att fortsätta vara tillsammans med honom, kan en vändning 

ske. En vändpunkt kan också ske om kvinnan börjar se på sig själv på ett nytt sätt, se sitt 

mänskliga värde och att hon förtjänar bättre än att leva med en våldsam man (Hydén, 2001). 

Vändpunkter ska förstås utifrån det sammanhang personen befinner sig i och vändpunkten i 

sig ska förhållas till berättaren själv. Berättelsens vändpunkt konstrueras i förhållande till en 
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viss miljö och speciell händelse. Därför kan en berättelse ha gemensamma drag med ett antal 

andra, gällande vändpunkt men berättelsen kan också vara ensam i sitt slag (Ibid). 

Vändpunkter tydliggörs genom att man sätter tidigare situation mot den nuvarande; synliggör 

motsättningar, känsloyttringar och vad som var den slutgiltiga faktorn som ledde till 

förändring. Alf Arvidsson i Johansson (2005) beskriver vidare om vändpunkter och lyfter 

fram att de ofta talas om utifrån ”sen blev det annorlunda…” eller ” så var det fram tills…” 

eller att utgå ifrån nu och då perspektiv (Johansson, 2005). Vi har belyst vändpunkt med 

utgångspunkt i berättelser om att vara i ett misshandelsförhållande och slutligen att lyckas tar 

sig ur detta. Vi har lagt fokus på momentet när kvinnorna övergår från att vara i ett 

förhållande där det förekommer våld, till att betraktas mer som ett brottsoffer i en kommande 

rättsprocess, eller en överlevare som klarat lämna mannen och förhållandet. 

3.2 Uppbrottsprocess 

Vi tar utgångspunkt i Margareta Hydéns (professor i socialt arbete) artikel ” The World of the 

Fearful: Battered Women’s Narratives of Leaving Abusive Husbands” och ett kapitel som 

Hydén (2001) skrivit i “Det motspänstiga offret” (Åkerström & Sahlin, 2001). Vi valde att 

använda oss av hennes teori om uppbrottsprocesser för utsatta kvinnor. Hon skriver om att det 

tidigare talats om att misshandlade kvinnor inte lämnar relationen på grund av rädsla för 

mannen. Hydén (1999) utgår ifrån att rädsla för mannen inte enbart ska betraktas som ett 

hinder utan också som en form av motstånd. Hon vill belysa att vi tenderar till att ifrågasätta 

varför kvinnorna stannar kvar så länge i en våldsrelation och att vi på så sätt riktar kritik mot 

offret. Hon menar istället att det ofta pågår en inre kamp och kvinnan gör sig psykologiskt 

onåbar. Motståndsprocessen pågår från första stund, första slaget och varje gång han slår 

henne. Hon motsätter sig, går in i sig själv och hoppas på att det inte kommer att hända igen 

(Hydén, 2001). 

Antagandet om att kvinnan inte går och diskussionen om varför, blir felaktigt eftersom man 

utgår ifrån att hon stannar kvar, menar Hydén (1999). Samma sak gäller om man väljer att se 

på relationen som att en enda händelse ändrar situationen och hon avslutar förhållandet Det är 

istället så att kvinnorna går igenom en process som kan pågå i flera år och som innebär ett 

risktagande. Hon måste bryta mannens maktposition och bestrida begränsningar, hot och 

kränkningar. Uppbrottet medför att hon inte har kontroll över de konsekvenser som kan 

uppstå. Det finns en önskan om att mannens beteende ska förändras. Bristen på inflytande och 

kontroll över sin egen situation är orsaker till kvinnans rädsla under uppbrottet. Rädsla kan 
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leda till konsekvenser men kan också betraktas som positiv. Den gör kvinnan uppmärksam på 

händelser av negativt slag. Det är ett sätt för omgivningen att lägga märke till våldsrelationen 

och erbjuda hjälp (Hydén, 1999). 

I Hydéns kapitel i “Det motspänstiga offret” i Åkerström & Sahlin (2001) så beskriver hon att 

många av de våldsutsatta kvinnor hon haft kontakt med beskrivit uppbrottet och vändpunkten 

mer som en process, en rörelse framåt mot ett liv utan mannen och inte lika mycket som en 

enstaka händelse. Därför har ögonblicket när kvinnan beslutar sig för att lämna mannen en 

lång process bakom sig, där hennes motstånd mot hans våld är centralt. Den centrala 

vändpunkten beskrivs dramatisk, som att kvinnan i det ögonblicket drabbas av insikten att hon 

inte kommer överleva misshandelsförhållandet om hon inte tar sig ut då (Hydén, 2001). 

3.3 Stigma 

Stigma är ett begrepp som Erving Goffman (1972) använder sig av och som vi använt oss av i 

koppling till kvinnornas beskrivning av sig själva. Vi har också utifrån Stigmateorin lagt 

fokus på omgivningens uppfattningar och hur det påverkat kvinnorna. Vi har även belyst de 

utsatta kvinnornas sätt att förhålla sig till begrepp som misshandlad kvinna och offer. Stigma 

används i syfte att skapa social kontroll, för att utesluta och utöva makt över individer som 

visar utmärkande egenskaper eller uttryck. Den stigmatiserade betraktas enbart utifrån några 

utmärkande egenskaper och man visar inte individen den respekt och hänsyn som de förtjänar. 

Ett stigma kan vara synligt med också vara kopplat till personlighet, sjukdom eller en 

upplevelse som skiljer sig ifrån mängden (det vill säga majoriteten av människorna i ens 

sociala miljö och nätverk). Ett stigma kan ha en negativ påverkan i den meningen att 

möjligheter och förutsättningar kan minska om man på grund av stigmat hamnar i 

utanförskap. Den stigmatiserade individen kan känna sig osäker på hur andra uppfattar och 

kommer bemöta henne. Samtidigt tvingas båda parter att förhålla sig till stigmans inverkan 

vid samtalskontakt. Insikten av underlägsenhet inför andra skapar ångest och farhågor om att 

visa upp känslor och sitt sanna jag. Det kan på så vis skapa rädsla vid kontakt med andra 

människor och ständig osäkerhet. Det kan uppkomma tankar och känslor av underlägsenhet, 

att andra tycker illa om en och att man aldrig kommer känna säkerhet i andra människors 

närvaro. Stigmat kan bli den sociala identiteten som individen identifiera sig själv med och ser 

som sitt sanna jag (ibid). 
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4. Metod 

I denna metod del förklarar vi vårt val av metod och tillvägagångssätt. Vi beskriver empirin 

och de urval som vi valt att göra utifrån avgörande faktorer. I detta avsnitt diskuterar vi också 

tillförlitlighet i materialet för kommande analys. Avslutande lyfter vi diskussionen utifrån ett 

kritiskt förhållningssätt och tittar på begränsningar i materialet och undersökningen. Vi lyfter 

fram de brister och de problem vi stött på under processen att få ihop analysen och tolka 

materialet. 

4.1 Val av metod 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod i vår undersökning eftersom vi ville studera 

kvinnor som blivit utsatta för psykosocialt våld, utifrån deras egen berättelse.  Kvalitativ 

metod används för att studera människor och samhället utifrån aspekter som makt och hur 

människor påverkas på olika sätt, metodansatsen har växt fram genom kritik mot den 

kvantitativa metoden (Ahrne & Svensson, 2011). Kvalitativa studier utgår ifrån en 

forskningsstrategi där språk, tolkning och social konstruktion är av betydelse. Därav blir 

beskrivningar, kontext, process och struktur viktiga begrepp. Kvalitativ metod kopplas 

samman med ett induktivt arbetssätt, eftersom man utgår ifrån att praktik genererar teori 

(Bryman 2011). I utgångspunkt i kvalitativ metod har vi valt en narrativ ingång. 

4.2 Narrativ metod 

Narrativ metod användes i syfte att analysera personliga dokument och för att analysera 

berättelsernas innehåll. En narrativ, konstruktionistisk ingång lägger fokus på att förstå sociala 

konstruktioner av verkligheten men också hur relationer formas och ändras. Berättelser utgår 

ifrån ett traditionellt mönster som består av en början, mitten och en avslutning. En konflikt 

består av olika sektioner där varje händelse leder till en ny situation. Det finns skilda sätt att 

använda sig av narrativ metod beroende på inriktning. Vi utgår ifrån modellen för 

berättelseanalys där man betonar historiens följder, sammanhang och konsekvenser där vi kan 

belysa maktaspekter, konflikter, motstånd och självuppfattning (Johansson, 2005). Vi valde 

att utgå ifrån denna metod efter ett flertal diskussioner kring etiskt övervägande, målgruppen 

och vilket perspektiv vi ville belysa. Kvalitativ metod ansåg vi passa vår studie och utifrån 

den valda empirin och valda forskningsfrågor såg vi ingen möjlighet att använda oss av en 

kvantitativ ansats. Valet stod istället mellan att göra kvalitativa intervjuer eller en narrativ 

analys utifrån personligt skrivna berättelser. Tillförlitligheten i vår valda metod kan 

ifrågasättas utifrån att vi är olika individer som tolkat material, händelser, beskrivningar och 
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språkliga meningar på skilda vis. Vi utgår ifrån att det finns olika konstruktioner och olika sätt 

att tolka och skilda berättelser. Därav finns det inget rätt eller fel utan tolkningar sker genom 

att tematisera och vid användning av teori, vi ser därför även en styrka i att vi är två som 

bearbetat materialet.   

4.3 Avgränsning  

Vi avgränsade oss till att belysa vårt material utifrån hur kvinnorna beskriver sig själva, de 

konsekvenser som kommit ur våldet och vändpunkten: vägen ut ur våldet. Från början hade vi 

tänkt ha med de sociala, ekonomiska, psykiska och fysiska konsekvenser våldet givit men vi 

insåg att det blev för omfattande och att det inte skulle ge varje berättelse rättvisa. Olika 

våldstyper var mer eller mindre förkommande i böckerna men vi kände att vi fick begränsa 

oss till att belysa psykosociala konsekvenser. Vid beskrivningar av jaget förhåller vi oss till 

våldssituationen i sig och på så vis alla våldskategorier som förekommer i relationerna. Vårt 

syfte är dock inte att belysa alla våldskategorier, utan det är att återge kvinnornas beskrivning 

av sig själva i förhållande till våldet. När vi skriver om psykosociala konsekvenser utgår vi i 

huvudsak ifrån psykosocialt våld men utesluter inte att fysiskt våld och ekonomiskt kan ge 

upphov till psykiska och sociala konsekvenser. Vi har analyserat utvalda citat från böckerna 

utifrån teorierna. När vi belyste vändpunkterna utgick vi ifrån att analyserat processen, de 

bidragande händelserna inför den slutliga vändpunkten. Vi angav också likheter och 

skillnader i berättelserna angående vändpunkt. 

2.4 Urval 

I urvalsprocessen utgick vi ifrån relevans för vår tänkta studie, vi har på så vis använt oss av 

ett målstyrt urval (Bryman, 2011). Vår empiri består av självbiografier skrivna av kvinnor 

som blivit utsatta för våld i en kärleksrelation. Vi hade gärna intervjuat kvinnor som varit 

våldsutsatta i nära relationer, men på grund av etiska skäl såg vi begränsningar i detta och 

valde istället att använda oss utav skrivna verk. Efter att genomgått sökningar via Lovisa, 

stadsbiblioteket söktjänst och libris hittade vi sammanlagt sju stycken självbiografier. Varav 

en var skriven om en man som upplevt våld i en nära relation. Vi valde att inte använda oss av 

denna och istället fokusera på kvinnor som blivit utsatta. Mäns våld mot kvinnor är mer 

omtalat och sker i större utsträckning. Valet att fokusera på mäns våld mot kvinnor var vårt 

sätt att avgränsa ett brett forskningsområde. Vi tänkte först använda oss av fyra självbiografier 

men insåg att en av kvinnorna skrivit två biografier och vi valde då att läsa igenom alla fem. 

Vid samtal med handledare insåg vi att fem böcker var för omfattande att analysera och var 
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svårt att disponera i uppsatsen. Vi valde att ta bort de två böcker som var skrivna av samma 

utsatta kvinna i syfte att begränsa studien. 

 

 

Vi har valt att använda oss av följande biografier: 

 Det händer inte mig: förhållandet en sann historia. Skriven av Veronika Axelsson. 

 En vacker dag lämnar jag honom. Skriven av Maria Blomqvist. 

 Dårskap för två: med livet som insats. Skriven av Anna Videll 

2.5 Tillvägagångssätt 

Vi började med att läsa igenom alla fem böckerna och träffades därefter och diskuterat dem. 

Vi beslutade oss sedan för att bara använda oss av tre. Vi kodade efter fysiska, ekonomiska, 

sociala och psykiska konsekvenser, beskrivningar av jaget, offerroll, överlevare, vändpunkt, 

barn, missbruk, anmälan, otrohet, förövaren och missfall. Eftersom vi från början utgick ifrån 

alla fyra typerna av våld och konsekvenser av våldet började vi att koda efter alla dessa olika 

teman. Sedan utgick vi ifrån frågeställningarna och skapade fyra huvudkategorier: bakgrund, 

beskrivning av jaget och identitet, vändpunkt och psykosociala konsekvenser av våldet. Vi 

placerade otrohet, polisanmälan och behandling under vändpunkt. Sedan valde vi att ha 

missbruk, barn och missfall under bakgrund. Vi använde oss bara av psykosociala 

konsekvenser i analysen, vi valde bort fysiska, materiella och ekonomiskt våld och dess 

konsekvenser. Beskrivningar av jaget fick utgå ifrån hur kvinnorna som utsatts såg på sin 

situation och hur de upplevt våldet. Skillnader och likheter sammanfattades och vi 

uppmärksammade att vissa typer av våld var mer förkommande i vissa biografier än i andra. 

Vi kände dock att det kunde bli för omfattande att ta med alla fyra typer av våld, som ändå 

skulle kunna resultera i psykosociala konsekvenser och valde därför bort två typer. Det 

fysiska våldet finns i bakgrunden till vissa citat där kvinnorna beskriver sig själva utifrån 

våldssituationen. Därefter satte vi ihop en bakgrund till självbiografierna för att ge läsaren en 

bättre inblick i böckerna.  

2.6 Bakgrund 

Här kommer ett avsnitt där vi presenterar självbiografierna som vi valt att analysera. I 

bakgrunden nämner vi titel på böckerna, relationer och främst det psykosociala våldet som 

kvinnorna blivit utsatta för.  
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Anna Videll 

Anna använde sin dagbok från tiden och åren tillsammans med förövaren Janne, i sin 

berättelse. Hon var djupt förälskad i Janne och hade svårt att släppa taget om honom fast att 

hon visste om att han träffade andra kvinnor under hela deras förhållande.  

Janne hade narkotika- och alkoholproblematik, dessa faktorer var ofta utlösare till hans 

aggression och våld. Anna utsattes för omfattande fysiskt våld, men även för psykiskt våld. 

Hon fick utstå negativa kommentarer om sitt utseende och Janne tog ingen hänsyn till hennes 

känslor. Anna polisanmälde Janne vid ett flertal tillfällen, första gången dömdes han till elva 

månaders fängelse och andra gången till sju månader. Hon fick också ett missfall efter slag 

och sparkar vilket ledde till den första anmälan (Videll, 2000). 

Maria Blomqvist 

Maria berättar i sin bok att hon var djupt förälskad i Erik och lämnade mannen hon var gift 

med för Erik. Efter en kortare tid börjar Maria att lägga märke till Eriks svartsjuka, 

kontrollbehov och tendens att alltid sätta sig själv i offerrollen. Maria blev utsatt för främst 

fysiskt, psykiskt och socialt våld, Erik drack också mycket och ofta. Erik drog sig inte för att 

visa sin avsky mot Maria öppet inför bekanta, när han blev svartsjuk. Han uttalar sig om sitt 

hat mot kvinnor, Marias utseende och hotar henne till livet flera gånger. Efter han utövat våld 

blev han ångestfylld, krävde tröst och samtidigt skyllde sitt handlande på Maria. Erik var 

manipulativ mot omgivningen vilket gjorde att många av deras gemensamma vänner vände 

sig emot Maria. Hon hade vid upprepande tillfällen försökt att lämna och flytta ifrån Erik men 

utan framgång (Blomqvist, 2014). 

Veronika Axelsson 

De första åren Veronika och Manne var tillsammans bodde de på varsitt håll. Barnen bodde 

hos Veronika och även hennes äldsta son som hon har från tidigare förhållande. Efter ett antal 

diskussioner och hot flyttade Veronika och barnen till Manne. Där blev relationen allt mer 

krävande, Veronika och barnen utsattes för psykiskt våld dagligen genom hot och förnedrande 

ord. Manne upptäckte snabbt att han kunde komma åt Veronika genom barnen och hotade om 

olika åtgärder. Manne visade ett hetsigt humör och han bortförklarade gärna sina handlingar 

genom att beskylla andra. Veronika var under stor arbetsbelastning under förhållandet 

eftersom hon fick ta hand om allt på egen hand utan någon hjälp eller avlastning ifrån Manne, 
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samtidigt som hon försökte undvika Mannes ständiga utbrott mot familjen. Veronikas väninna 

Yvette var ett stöd för henne och hjälpte till med barnen. Veronika utsattes för främst för 

psykiskt våld men också ekonomiskt och socialt våld. Familjen anmäldes fyra gånger till 

socialtjänsten för Mannes beteende mot barnen men det skedde ingen förändring eller åtgärd, 

eftersom det fanns brist på bevis att barnen skulle bli slagna eller fara illa i hemmet. Manne 

anmäldes även till polisen för barnmisshandel.  Veronika och Manne fick fyra barn ihop 

(Axelsson, 2013).   

4.7 Tillförlitlighet 

Självbiografierna som empiriskt underlag kan ifrågasättas utifrån frågor kring tillförlitlighet. I 

Bryman (2011) talas det om ett ”Autenticitetskriterium” som menar att det kan vara 

avgörande för materialet om det är den ”verkliga upphovsmannen”. Författaren av verket är 

av intresse, vi har valt att enbart använda oss av förstahandsberättelser detta för att stärka 

tillförlitligheten i vår undersökning. Eftersom vi valt att använda oss av självbiografier där 

upplevda händelser utspelar sig i olika tidsaspekter är de kontextbundna. Berättelserna ger en 

bakgrundsinformation så att vi i vår studie och tolkning av texten kan få en bättre förståelse 

för innehållet. Deras berättelser är djupgående och utlämnade, de får en möjlighet att föra 

fram sin historia exempelvis i syfte att bearbeta händelser. Människor som väljer att skriva ner 

sina erfarenheter väljer själv vad som är viktigt att berätta. Samtidigt genom att skriva ner 

berättelsen gör de tolkningar och de skapar en förståelse för sig själv och andra (Johnsson & 

Öberg, 2008). Berättelserna är skrivna utifrån kvinnornas upplevelser efter en tid av utsatthet, 

därför får tillförlitlighet diskuteras utifrån en konstruktionistisk ansats.  Här har lögner och 

vinkling inte samma betydelse, utan berättelserna beskriver och återger hur huvudpersonerna 

såg på olika händelser vid tillfället de skrev ner sin historia. 

4.8 Reliabilitet & Validitet 

Bryman (2011) lyfter fram att reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning ska diskuteras på 

ett annorlunda sätt än vid kvantitativ metod. Kvalitativ forskning ska inte generaliseras eller 

betraktas som överensstämmande för alla människor med liknade bakgrund, det ska betraktas 

i förhållande till en teori (Bryman, 2011). Tankar kring reliabilitet utgår ifrån om 

undersökningen kan upprepas med samma resultat, vilket Bryman (2011) beskriver som svårt 

i forskning som utgått ifrån en kvalitativ metod. Vår empiri bestod av allmänna dokument 

som utgivits av de utsatta kvinnorna, det gör att andra personer kan ta del av dem och göra 

ytterligare studier. Kvalitativa studier påverkas av personen som utför den och hur den tolkar 



20 
 

materialet. Därför skulle en annan person kunna urskilja ett helt annat resultat. Syftet blir inte 

att generalisera utan att förstå konstruktioner av berättelserna genom teori. Eftersom vi utgått 

ifrån en narrativ analys har vi återgett deras berättelser i form av citat och tolkat dem. Valet vi 

gjorde, att använda oss av tre olika självbiografier gav oss möjlighet att ta del av deras 

berättelser och besvara våra frågeställningar kring hur de ser på sig själva, det psykosociala 

våldet i sig och kontexten kring vändpunkt.  

4.9 Metodens förtjänster & brister 

De brister vi ser med vår studie är att vi inledde arbetet med att gå in med ett öppet sinne och 

med en önskan om att involvera flera områden och med en omfattande empiri. Det skapade 

problem för oss när vi började med kodning och sedan analysen. Vi kunde ha avgränsat oss 

tydligare och eventuellt utgått ifrån en enda självbiografi eller alla tre men då bara lagt fokus 

på vändpunkt. Vi kunde lagt ner mer tid i början på att gå igenom tidigare forskning och vid 

kodningen radat upp citat under varje tema för att effektivisera arbetet. Vi har fått korta ner på 

citat som vi från början hade med och begränsa antalet för att det ska komma med några från 

varje bok, vilket kan har påverkar resultatet. Det kan ha gjort att vi missat viktiga avsnitt eller 

fått överväga att ta bort vissa för att ger utrymme till andra mer relevanta för våra 

frågeställningar. Vid tolkning finns det en risk att vi återgivit en alltför enhetlig bild av 

kvinnornas livsöde. Vi kan heller inte veta hur de tänkte när de skrev ner sin berättelse vi kan 

bara utgå ifrån det som står nerskrivit. Det fanns ingen möjlighet att ställa frågorna till 

kvinnorna eftersom vi bara har tillgång till deras böcker, därför får vi inga konkreta svar på 

våra frågor utan vi utgick ifrån hur de skrev i böckerna. Om vi hade valt att intervjua kvinnor 

som blivit utsatta hade vi inte kunnat erbjuda behandling eller stöd efter att de hade berättat 

sina historier. På så vis ser vi en fördel med vår metod. 

4.9.1 Arbetsfördelning 

Vi valde att lägga upp arbetsfördelningen jämlikt. Detta genom att dela upp sökning efter 

litteratur och tidigare forskning, skrivande, samt inläsning och tolkning av de självbiografier 

som vi valde att använda till vår undersökning. Vi valde att dela upp självbiografierna och 

läsa in dem på egen hand. För att kunna tolka och analysera självbiografierna ihop bytte vi 

böcker med varandra. På detta sätt hade vi hjälp av varandra och det underlättade vid tolkning 

av relevanta sektioner av texterna samt öka diskussionsmöjligheterna mellan oss som 

skribenter. 
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4.9.2 Etiskt övervägande 

Etiska aspekter är betydelsefulla och bör ständigt vara närvarande i en studie. Där av var det 

viktigt att fundera kring vilka konsekvenser studien kan få och om någon kan komma till 

skada genom undersökningen (Johansson& Öberg, 2008). De fyra huvudkraven är främst 

riktade till att informera de berörda i forskningen, att ha ett fritt bestämmande över sin 

medverkan, att de berörda personer som ingår i undersökningen ska ges stor konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Hade vi under undersökningens gång planerat att ha intervjuer så 

hade vi givetvis informerat respondenterna om vår studie, men med vår valda metod fanns 

behovet av dessa etiska principer inte i samma utsträckning. 

Det fanns också andra aspekter att belysa som hur etiskt är det att använda deras berättelser i 

forskning, eftersom författarna givit ut böckerna utifrån andra syften än att deras historia ska 

användas som forskningsunderlag. Som exempel har deras syfte varit att få andra människor 

att förstå deras person bättre eller att vara till hjälp för andra i liknade situation. Vi menar 

ändå att vi valt att ta del av allmänna dokument, självbiografier med uppgifter och 

information som redan är öppna för allmänheten. Biografierna är personernas egna fria 

berättelser om sina liv och de har själva beslutat att ge ut dessa böcker i sitt eget namn. 

Hantering av personuppgifter och regler gällande detta kräver övervägande. Man får endast 

använda insamlade uppgifter om enskilda personer i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta är inte av samma betydelse för vår undersökning, men ett flertal författare har 

valt att ändra namn på personer i böckerna, städer, årtal och har angivit ett annat författar 

namn än deras riktiga tilltalsnamn, för att skydda sin integritet och personliga uppgifter. Det 

kan även finnas en risk med att inte förtydliga sitt syfte med dessa personliga dokument, då 

det är tre personers liv som skrivits ned och bör behandlas och läsas med ödmjukhet. 

Det fanns också etiska aspekter att fundera över i koppling till tolkning och de riskerna som 

fanns med att vi som skribenter tolkar och påverkar analysens resultat. Utifrån dessa tankar är 

det viktigt att belysa, diskussionen om hur vi undviker att framställa en enhetlig bild av 

kvinnor som utsatta för våld i nära relationer. Här såg vi ett etiskt dilemma som behövdes 

synliggöras i vår studie. Vi bär ett ansvar i hanteringen av självbiografierna men också vid 

tolkningen av dem. Vi strävade efter att återge författarnas beskrivning men också vidhålla ett 

kritiskt synsätt. Vilket var en svår balansgång och utmaning då syfte var att spegla varje 

persons unika livsberättelse och ge en rättvis bild av dem. Samtidigt var det svårt att bortse 

från att inte återge våldets konsekvenser som en enhet. Här vill vi ändå vara tydliga med att vi 
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inte var ute efter att generalisera eller hävda att alla misshandlade kvinnor upplever 

händelserna på samma sätt. Som vi tidigare beskrivit i metoden så utgick vi ifrån en 

konstruktivistisk ansats, där berättelserna skulle belysas och tolkas utifrån teori. Berättelserna 

är konstruktioner av verkligheten och ska belysas utifrån teori. Studien i sig utgår inte från 

alla kvinnor utan tre kvinnors berättelser som vi tolkade i förhållande till våra 

forskningsfrågor, men också utifrån metod och teori. 

4.9.3 Förförståelse 

När vi läste berättelserna försökt vi att sätta oss in i deras situation och upplevelser. Det har 

vissa gånger varit svårt att förstå deras handlande och tankar kring förövaren, känslor av 

kärlek till en person som gör dem illa. Det har skapat förvirring och det har varit svårt att inte 

känna ilska mot förövarens manipulativa sätt och omgivningens reaktioner. Eftersom vi själva 

aldrig varit i samma situation kan vi inte veta hur det är och alla människor upplever 

dessutom liknande händelser på skilda vis. Genom att träffas och prata om det vi har läst, har 

vi försökt lägga dessa känslor åt sidan. Vi har försökt att bortse ifrån dessa tankar för att ge en 

rättvis bild av deras person och historia. 

4. 9.3 Begreppsanvändning 

Vi kommer i detta avsnitt definiera begrepp som vi använder oss av i analysen. Vi kommer 

nämna begrepp i analysen som förövare och offer. Offer är kopplat till brottsoffer vilket syftar 

på de kvinnorna som blivit utsatta för våld i en relation. Brottsoffer definierar man som en 

person som lidit psykiskt, fysiskt, känslomässigt eller ekonomiskt, samt kommit till skada till 

följd av ett maktmissbruk eller brott (Isdal, 2001). Benämningen offer är inte objektiv, det är 

ett ord som kan betyda skilda angelägenheter. Betydelsen kan ses utifrån moral då skuld är 

centralt, men kan också belysa utifrån sociala aspekter. Delvis hur vi se på den som utsatts för 

våld i en relation. Genom att se en människa som offer, skuldbeläggs någon annan för den 

inträffade händelsen (i detta fall våldet). På så vis kan offret uppfattas som oskyldig men 

också som svag eller passiv (Åkerström & Sahlin, 2001). Förövare är den som ses som 

skyldig till våldet. Offret upplever våldet generellt som mer skrämmande än förövaren. 

Förövaren kan ha tendens till att enbart se sina egna behov och känslor och kan därför lägga 

skulden på kvinnan. Eftersom förövaren ofta ta mer hänsyn till sina egna behov, kan det göra 

att förövarens empati för kvinnan minskar. Förövaren uppfattar inte alltid hur hotfull han 

upplevs av offret (Isdal, 2001). 
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Definitionen av våld kan se olika ut men de flesta betraktar det som en fysisk handling som 

ger upphov till en synlig skada. Våld kan däremot ta sig uttryck på ett flertal andra sätt och 

definitionen bör därför innefatta en vidare ram. Vi har valt att använda oss utav en definition 

av våld hämtad i Per Isdals bok “ Mening med våld” då hans beskrivning visar att det finns 

olika sorts våld och att det inte alltid handlar om det fysiska våldet man kan se. Isdal (2001) 

talar om handlingar som utförs för att visa makt och det kan uttrycka sig genom slag, 

nedlåtande ord, social begränsning eller ekonomiskt våld. Syftet med handlingen är kontroll 

och makt över en partner vare sig det är i form av slag eller kränkande ord. Handlingar som 

tillfogar smärta, skrämmer, kränker eller får personen att undvika att göra något den vill, är 

kopplat till våld (Isdal, 2001). 

Utgångspunkt för studien är våld som förekommer i en relation där kvinnan utsätts av 

mannen. En våldsrelation kan innefatta olika typer av våld (Isdal, 2001). Vi kommer i denna 

studie i huvudsak belysa beskrivningar av psykosocialt våld och dess konsekvenser. 

Psykosocialt våld innefattar, våld som gett sig uttryck i psykiskt och socialt våld. Socialt våld 

är våld som syftar till att begränsa individens sociala nätverk, kontakt med övrig familj och 

vänner. Psykiskt våld innefattar direkta hot och indirekta hot, kränkningar, kontroll, 

svartsjuka, isolering och emotionellt våld. Syftet är att skrämma och dominera i förhållandet 

samt förminska och skapa makt överläge gentemot sin partner. Direkta hot är hotelser om 

konsekvenser i form av slag, förstörelse eller hot om att ta livet av sig. Direkta hot kan styra 

andra människors handlande och är ett effektivt sätt att få sin vilja igenom och stärka sin 

maktposition. Indirekt hot kan ge sig uttryck i blickar och genom att använda sig av rösten 

och kroppsspråket på olika sätt. Syftet är att skapa oro, fruktan och obehag.  Emotionellt våld 

syftar till att få partnern att känna sig obetydlig, smutsig och liten. Tystnad kan vara ett sätt att 

utöva emotionellt våld, att ignorera och vara nedlåtande (Isdal, 2001).  

5. Resultat & Analys 

Vi analyserar tre misshandlade kvinnors självbiografier utifrån våra valda teman och angivna 

frågeställningar som är hur kvinnorna beskriver sig själva i en våldsrelation, vändpunkten där 

kvinnorna genomgår en uppbrottsprocess och sedan de psykosociala konsekvenser våldet 

givit dem. De tre kvinnor berättar om sina upplevelser av våld i en parrelation. Det går att 

urskilja olika sätt att betrakta våldet som förekommit i relationerna. Strukturen i böckerna ser 

olika ut och språket samt händelsefrekvenser.  
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Narrativ metod och teori kommer vara utgångspunkten och de andra teorierna som nämnts 

kommer att användas som komplement. Analysen bygger på fyra olika avsnitt och utgår ifrån 

de huvudrubrikerna: Förhållandet, beskrivning av jaget och identitet, vändpunkt och 

psykosociala konsekvenser av våldet och uppbrottet. 

5.1 Förhållandet  

Johansson (2005) belyser att en livsberättelse är en personlig historia som ger en bild av en 

persons verklighet, där upplevelser, sinnesintryck, intriger och vändpunkt är centralt. Efter att 

ha läst tre olika självbiografier där det förekommit våld i relationerna ser vi både likheter och 

skillnader i berättelserna.  Hydén (2001) skriver att, om vi ska förstå kvinnornas utsatthet och 

vad de behöver för hjälp, behöver vi ta del av deras berättelse, lyssna och förstå att de varit i 

en process sedan första våldstillfället. Inget av det som har hänt har de kunnat förutse, deras 

sätt att skydda sig själv och ge motstånd ska lyftas fram för att inte belysa dem som passiva 

subjekt där förövaren innehar allt fokus (Ibid). Alla kvinnorna återger en komplex bild av 

förhållandena från första stund, det går inte bortse ifrån att de funnit kärlek i alla tre 

förhållandena. När våldet eskalerat, har det funnits hopp om förändring. I de värsta stunderna 

har kvinnorna tänkt tillbaka på den tiden då de träffade männen första gången och de fina 

stunder de delat innan våldet eskalerade allt mer. Citatet nedan visar hur man kan betrakta en 

våldsrelation och hur utomstående som inte har samma erfarenhet kan få mer förståelse för 

misshandlade kvinnors upplevelser. Hydén (2001) menar att vi inte får riskera att glömma 

bort att utsatta människor har en egen identitet eller att ta oss rätten att bestämma över dem. 

En berättelse ska inte återges ensidigt på det vis att endast lägga fokus på lidandet, utan belysa 

de utsatta kvinnornas sätt att förhålla sig till våldssituationen.  

Anna och Marias berättelser hade ett flertal gemensamma drag, Veronikas berättelse skilde 

sig mer från de andra två. På så vis att det såg olika ut i relationerna och olika typer av våld 

var vanligare i vissa böcker än andra. Anna blev utsatt för omfattande fysiskt våld men också 

psykiskt och socialt våld (Videll, 2000). Maria blev utsatt för i största del för fysiskt våld men 

också psykiskt och socialt våld (Blomqvist, 2013). Veronika blev främst utsatt för psykiskt, 

socialt, materiellt och ekonomiskt våld men det fanns mindre inslag av fysiska handlingar 

(Axelsson, 2014). Språket, hur de beskrev våldet, situationen och uppbrottet skilde sig, då 

Anna använde sig mer än Veronika av dagboksanteckningar. I sin dagbok angav Anna datum 

och årtal för olika händelser där misshandel var förekommande (Videll, 2000). Det framkom 

inte lika tydligt vad som var utdrag från hennes dagbok från förhållandet, dock återgav hon 
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händelser dag för dag i löpande text. Maria nämner att hon hade en anteckningsbok som hon 

förvarade i byrålådan i sovrummet, för att inte Erik skulle hitta den (Blomqvist, 2013). 

Maria Blomqvist: “Jag har skrivit dagbok mer eller mindre ända sedan jag var barn. 

Den här boken bygger till viss del på mina egna dagboksanteckningar. Som vuxen, 

under mitt liv tillsammans med Erik skrev jag ofta. Jag använde då kodord så att han 

inte skulle förstå vad jag skrev. Jag skrev i min dagbok när det hade varit bråk mellan 

mig och honom” (Blomqvist, 2013:41). 

Johansson (2005) menar att vi människor skapar förståelse för oss själva och vår 

identitet genom att vi skriva om oss själva. Johansson (2005) belyser att människor ständigt 

haft fokus på att skapa förståelse för sina upplevelser och identifiera sitt sanna jag. 

Dagboksskrivande eller återgivande av en tids utsatthet kan vara ett sätt att hjälpa både andra 

eller sig själv att förstå sina upplevelser (Johansson, 2005). 

1987, 1 januari 

Anna Videll: “Är i upplösningstillstånd känslomässigt. Mina känslor studsar som 

pingisbollar. Frågor snurrar i min hjärna. Samtidigt som jag dras jag till Janne så känner 

jag innerst inne att han är farlig förbindelse för mig” (Videll, 2000:17). 

Anna använde sig av metaforer när hon skrev om sina känslor exempelvis när hon skrev 

“pingisbollar” och “frågor snurrar i min hjärna”. Detta blir hennes sätt att försöka illustra de 

ombytliga känslor hon kände. Anna skrev i sin dagbok att varje gång en ny våldföreteelse 

inträffade, blev det ett sätt för henne att förstå vad som hänt henne och när hon läste det som 

stod kunde hon se det problematiska i att fortsätta vara involverad med Janne. De bra dagarna 

fick henne att tvivla på om våldet verkligen inträffat, eftersom Janne kunde vara så kärleksfull 

mot henne vissa dagar och perioder. 

Veronika använder sig också av sin dagbok i sin självbiografi, hon skrev flitigt i sin dagbok 

under förhållandet med Manne. Hon använde sig i största del av korta utdrag av sina 

dagboksanteckningar (Axelsson, 2013). Utom då hon beskrev en dröm som citeras nedan. 

Dagbok 1996 

Veronika Axelsson: Jag flög, framför mig fanns plötsligt ett moln, och ur det sträcktes 

ett par händer välkommande fram mot mina. Jag tyckte det kändes symboliskt och 

vackert och utan tvekan la jag mina händer i de mötande. Jag lät mig dras med några 
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korta sekunder, innan det slog mig: Det kanske är något ont som försöker lura mig! I 

samma ögonblick som jag tänkt tanken försökte jag släppa taget. Men genast högg de 

okända händerna tag om mina handleder istället och den långsamma hastigheten ökade 

drastiskt så det kändes som jag vistades i en tornado. På något vis tog jag mig loss och 

vaknade hastigt. Jag var ännu rädd, men kände mig nöjd med att varit den starkaste 

(Axelsson, 2013:56). 

Drömmen som återgavs ovan hade Veronika i samband med att relationen mellan Veronikas 

mamma och paret infekterats allt mer, Veronika slets mellan sin mamma och Manne. 

Veronika använde sin dagbok för att illustrera sina känslor och diskuterade kring hur hennes 

synsätt på Manne och relationen till viss del hade förändrats. Hon skrev poetiskt, 

dramatiserade och romantiskt i sin självbiografi. Veronika skrev romantiskt på det vis att hon 

återgav en bild av en hjältemodig friare som visade intresse för henne. Trots hennes 

sagoliknande beskrivning, hävdade hon att hon inte kände några kärlekskänslor för Manne, 

endast beundran. Anteckningarna i hennes dagbok handlade om allt från när Manne 

försvarade henne när en annan man gjorde ett närmande, hur hon romantiserade händelsen. 

Manne var i den historiens hjälte, beskyddare och tryggheten, Veronika beundrade att han 

vågade säga ifrån och agera.  Hon skrev i sin dagbok om lyckan över att hon började tro att 

Manne hade känslor för henne, men hon skrev också om de negativa aspekterna, så som de 

konflikter, intriger och dramat i relationen mellan Manne och Veronikas mamma. 

 Johansson (2005) belyser intrigers uppbyggnad och också olika sätt att presentera en 

berättelse, teman som dominera en berättelse. Alla självbiografierna är i största del utformade 

på så vis att början av förhållandet var positivt, mitten bestod av våldföreteelse och slutet 

vändningen mot ett bättre liv. Det går också att betrakta berättelse på skilda vis, utifrån hur de 

återges. Självbiografierna som de misshandlade kvinnorna skrivit kan utifrån Johanssons 

(2005) modeller över livsberättelse kan i största del betraktas som historier om svårigheter 

men också som optimistiska på så vis att det går att komma vidare och blicka framåt. 

Böckerna kan också passa in under teman som sökande mot självständighet på så sätt att de 

försöker hitta tillbaka till sitt forna jag, samtidigt som de är i en relation där det finns våld 

inblandat.  

Vi menar att Veronikas sätt att beskriva sig själv och våldet i sig, kan ses som tragiskt men 

hon återfann styrkan inom sig och motsatte sig på så vis. Hon hittade strategier att hantera sin 

livssituation, och förhindra Mannes utbrott. 
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Två av kvinnorna, Anna och Maria, beskrev att de hade starka känslor för sina män i början 

av relationen, de trodde att de träffat den rätta. Maria beskrev Erik med ord som “attraktiv”, 

“social kompetent” och “bekräftade”, hon drogs till den sociala och charmiga mannen, Erik 

var ett känt ansikte i staden och hade en stor umgängeskrets (Blomqvist, 2013). Anna beskrev 

Janne som “svåråtkomlig”, “ombytlig” och “dominant”, det skapade en spänning och ett 

behov av att lyckas fånga denna otillgängliga man (Videll, 2000). Veronika upplevde Manne 

som dominant från första stund men också som modig och annorlunda. Hon kände inga 

direkta kärlekskänslor för honom under deras tid tillsammans och hon funderade ofta över 

varför det blivit dem (Axelsson, 2014). 

Kvinnorna upplevde först männens dominanta sidor som tilldragande. Förövarna beskrevs 

senare alltmer som aggressiva, manipulativa och ombytliga i humör och känsloyttringar när 

våldet eskalerade. Förövarna bröt ner kvinnorna allt mer genom kontroll, makt och olika slags 

våld, det vill säga de typer av våld som tidigare nämnts. Vid första tecknet på våldsinslag i 

relationen uppstod chock, känslor av skam och maktlöshet. Johansson (2005) belyser 

berättelser där kvinnor blivit utsatta för våld av en manlig förövare. Hon menar att dessa 

berättelser i synnerhet återger mannen i negativ anda, precis som kvinnorna i 

självbiografierna, skillnaden återfinns i att mestadels Anna tenderar till att beskriva den 

lidelsefulla kärlek hon också känner för förövaren. Livsberättelser är unika historier och 

livsöden som ska förstås i sitt sammanhang, därför inte generaliseras eller förenklas 

(Johansson, 2005). Kvinnornas bild av förvararna och våldet är inte konstant, utan förändras 

över tid. 

5.1.1 Första våldshandlingen 

Anna Videll: “Vad hände? varför? Har aldrig fått en smäll i hela mitt liv. Tittade på 

Janne med frågande ögon. Han började skratta och gav mig en smäll till i ansiktet. Gud 

så förnedrande det kändes. Kände mig maktlös, chockad och arg. Varför, varför slog 

han mig? Kunde inte för en sekund tro att han var våldsam av sig” (Videll, 2000:25). 

Anna beskrev chocken hon upplevde när Janne ändrade sitt beteende utan förvarning, hon 

som aldrig hade blivit slagen tidigare ifrågasatte varför. Hon hade inte kunnat föreställa sig att 

hennes partner skulle vara våldsam eller aggressiv (Videll, 2000). Hydén (1999) lyfter fram 

att en utsatt kvinna går igenom en process som börjar vid första våldshändelsen, hon går in i 

en inre kamp som är psykiskt påfrestande. Detta kallar Hydén (1999) för motståndsprocessen, 

då den utsatta kvinnan motsätter sig, går in i sig själv och hoppas på förändring. Alla tre 
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kvinnorna skrev om att de hade ett hopp om att männen skulle ändra sitt beteende och åtgå till 

att bli som de var i början av relationen. Veronikas situation såg dock inte riktigt ut som de 

andra tvås, hon förstod inte att Manne använde sig av psykiskt våld (även materiellt våld).  

Veronika Axelsson: “Jag fick väldigt tidigt se prov på Mannes humör, men då drabbade 

det bara mig så jag reagerade inte så starkt. En händelse som fick mig att haja till 

ordentligt men inte på något vis chockerat, var att han kastade en tallrik mat in i 

väggen. Därefter gick han och la sig på sängen. Jag tog det som en engångsföreteelse, 

han kände väl mer än han kunde hantera, stackars fåntratt. Jag bad honom inte städa 

efter sig” (Axelsson, 2013:36). 

Veronika tog dock inte det våld hon utsattes för på allvar, eller Mannes aggressiva utbrott. Det 

skämtade ofta efteråt om vad som hade hänt, Veronika tog för givet att Manne ångrade sitt 

handlade och att det inte skulle hända igen. Hon såg det som sin uppgift att fostra Manne och 

trodde att hans beteende skulle förbättras hur mer de diskuterade och pratade om det i glada 

toner. Veronika visste om att Manne hade en svår bakgrund (växt upp på barnhem) och tyckte 

synd om honom, hon bad aldrig Manne om att städa upp efter sig (Axelsson, 2013).  

Veronika Axelsson: “En annan gång när Jonathan (Veronikas son från tidigare 

förhållande) åter var hos mormor, slog Manne hål med knytnäven i städskåpsdörren. 

Jag förstod inte reaktionen på ingenting den gången. Jag stod för kostnaden av 

omtänksamhet. I början kände jag ingen fruktan” (Axelsson 2013:37). 

Maria Blomqvist: ”Vi diskuterade något och plötsligt blev Erik arg. Han rusade fram 

och tog tag i mitt hår och drog mig över vardagsrumsgolvet. Vi skrek, bråkade och han 

sparkade på mig. Allt var över på ett par minuter och efteråt slog hans ångest till. Erik 

grät och jag torkade hans tårar, jag kände hans oro och tröstade honom. Hur kunde detta 

inträffa? Vad hade jag gjort för fel som kunde väcka denna vrede?”(Blomqvist, 

2014:33). 

Maria beskrev en situation då Erik plötsligt tagit till våld och att hon precis som Anna hade 

svårt att förstå vad som hänt. Sedan krävde förövaren tröst från henne och hon gav honom det. 

Maria hade svårt att förstå vad som hade hänt och tyckte synd om Erik. Maria ifrågasätter sitt 

eget beteende men samtidigt hade hon svårt att se vad hon gjort för att förtjäna denna 

behandling (Blomqvist, 2013).  

Agevall (2012) menar att en misshandlad kvinnans berättelse skiljer sig åt beroende på om 

hon lever i en våldsrelation eller om hon har lämnat den. En kvinna som befinner sig i en 
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relation där det förekommer våld, försöker inför omgivningen att hålla upp skenet och visa 

upp en enad bild av ett förhållande utifrån, samhällets normer och föreställningar. I frågan om 

skuld för våldet, finns det en risk att kvinnan klandra sig själv eller lägger skulden på 

exempelvis på det missbruk som förövaren har. Då kan hon börja tro på att en förändring är 

möjlig hos mannen och därför välja att fortsätta relationen (Agevall, 2012). Både Anna och 

Maria kände skuld och skam, de ifrågasatte sitt eget handlade.  

5.1.2 Psykosocialt Våld 

Det förkom psykiskt våld i alla tre relationerna, mestadels i Veronikas relation med Manne. 

Det psykiska våldet gav sig uttryck på skilda vis, psykiskt våld innefattar direkta hot och 

indirekta hot, kränkningar, kontroll, svartsjuka och emotionellt våld. Isdal (2001) menar att 

syftet med psykiskt våld, är att skrämma och dominera i förhållandet samt förminska och 

skapa ett maktöverläge gentemot sin partner. Direkta hot är hotelser om konsekvenser i form 

av slag, förstörelse eller hot om att ta livet av sig. Emotionellt våld syftar till att få partnern att 

känna sig obetydlig, smutsig och liten (Isdal, 2001).  

Anna Videll: “Han tittade på mig med en överlägsen blick. Kände skam, var i 

underläge. Han började skratta när han såg min osäkerhet. Började baktala mig inför 

Kjelle (Jannes bästa vän). Janne tycktes älska att förlöjliga mig inför andra” (Videll, 

2000:74). 

Anna blev utsatt för psykosocialt våld i den mån att Janne kallade henne kränkande ord, han 

kunde skrika i timmar om hur motbjudande hon var ful, äcklig och tjock. Janne visade med 

sitt kroppsspråk att han såg sig själv som bättre än henne, blickar han gav henne påverkade 

och tryckte ner henne gradvis (Videll, 2000).  

Anna Videll: “Janne är den enda person jag umgås med i dag. vart tog jag vägen, som 

har jobb, socialt liv och umgänge och ekonomisk trygghet? Få panik när jag tittar på 

mitt liv idag” (Videll, 2000:29). 

Anna blev allt mer begränsad och hon förlorade vänner och träffade sin familj allt mer sällan. 

Anna valde att inte besöka familjen för hon var rädd för att de skulle lägga märke till Jannes 

säregna beteende, hans missbruk och hotfulla sätt. Anna skämdes för att hon inte lämnat 

Janne och klarade därför inte av att möta dem, hon visste inte hur hon skulle förklara sitt val 

att hålla ihop med en våldsam man (Videll, 2000). Hydén (1999) menar att en utsatt kvinnan 

handlar utifrån motstånd, genom att försöka motverka och hindra utbrott. En misshandlad 
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kvinna vill i regel inte att omgivningen ska lägga märke till den problematiska i relationen. 

Den misshandlade kvinnans anstränger sig för att partnern och omgivningen ska invaggas i 

trygghet, på så vis intalar hon sig själv att allting kommer att bli bra igen. Motståndet från en 

utsatt kvinna finns alltid där men samtidigt har hon en stark rädsla som styr henne. Inte förrän 

det slutgiltiga uppbrottet, vågar kvinnan gör ett aktivt val och visar sitt motstånd tydligt och 

öppet. Det förekom också hot i alla relationerna men Veronika blev utsatt för mer omfattande 

psykiskt våld; vardagen bestod av ständiga hot. Manne ändrade konstant regler och 

bestraffade de familjemedlemmar som inte höll med eller gjorde precis som han ville. 

Följderna blev att Veronika kände oro och rädsla för att lämna barnen ensamma med Manne 

och hon fruktade för hennes äldsta sons liv. Veronikas man, Manne använde sig av olika 

strategier för att framkalla osäkerhet hos henne (Axelsson, 2013). Hydén (2001) hävdar att 

misshandlade kvinnors berättelser har flera likheter eftersom de är berättelser som beskriver 

männens hotfullhet, det stämmer även in på dessa tre livsberättelser. Dock finns det skillnader 

och varje livsberättelser är unik.  

Veronika Axelsson: “Jag hade dessförinnan berättat om metoderna som han använde för 

länge sen för att försöka dressera mig. Riva ner tvätten jag hängt “fel”, tippa ut glas i 

kylskåpet för att de inte skulle stå där, stanna bakom kassan i affären och packa upp allt 

jag packat i kassarna, för jag packat fel” (Axelsson, 2013:340). 

Mannes metoder gav effekt då Veronika undvek allt mer att säga ifrån eller utföra sysslor som 

kunde framkalla aggressiva utbrott från Mannes sida. Veronika fick också allt mindre kontakt 

med sin mamma då Manne la på luren när hon ringde och vägrade släppa in henne i bostaden. 

Det skapade en infekterad relation mellan Veronika och hennes mamma. 

Veronika Axelsson: “Jag blev allt mer konflikträdd och allt mer mån om två saker - att 

hålla mamma ovetande och att hålla Manne lugn (Axelsson, 2013:45). 

Det blir tydligt att Manne redan här hade en makt över Veronika som hon själv vägrade eller 

inte ville se. Motståndet innan uppbrott tendera att inte ses som att kvinnan verkligen 

motsätter sig, det finns en tanke om att motstånd ska ge uttryckligen ett resultat. “Om man 

bjudit fiende motstånd vet man först när man har besegrat honom” (Hydén, 1999:114). Detta 

synsätt blir problematiskt eftersom man utgår ifrån att antingen gör en individ motstånd eller 

så är den passiv. En kvinna som blivit misshandlad en längre tid, lär sig mannens 

handlingsmönster, därför väljer hon inte direkt konfrontation utan hittar andra strategier 

(Hydén, 2001). Detta stämmer in på Veronikas beskrivning av våldsrelationen. 
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Veronika Axelsson: “Man blir expert på att beräkna, kalkylera, förutse[… ]Om jag 

säger eller gör så här så händer det, men om jag säger eller gör så här istället, så händer 

antagligen det[…] I att vara lite psykopat själv ingår att bedöma dagsformen också” 

(Axelsson, 2013, s 155). 

Ovanstående citat beskriver Hydén (2001) som den utsatta kvinnans “försöka-undvika-våld” 

aktivitet, ett handlingsmönster ifrån kvinnans sida. Mannes ständigt växlande 

beteendemönster växte sig allt starkare under deras tid ihop och för Veronika blev det en 

ständig psykisk kamp då ansvaret att läsa av Mannes beteende låg enbart på henne. Denna 

aktivitet beskriver Hydén (2001) som ett försök att inverka på mannen så att han inte blir 

missbelåten med henne. På så vis kan kvinnan kontrollera mannens negativa känslor. 

Samtidigt försöker hon vara så tillmötesgående som möjligt och undvika att göra eller uttala 

sig om sådant som hon vet skulle göra mannen arg (Hydén, 2001). Veronika fick inte heller 

möjlighet att träffa vänner eller prata med dem i telefon, eftersom Manne krävde att hon 

ägnade tid åt honom mestadels av tiden (Axelsson 2013). Detta visar på psykosocialt våld då 

Veronika blev allt mer begränsad och endast fick umgås med Manne och fick ingen 

avlastning från honom i samband med barnen, så hon kunde inte hålla kontakten med vänner 

och bekanta (Axelsson, 2014).  

Veronika Axelsson: “Ett par gånger har Manne gömt telefonen för mig. Nu sist för att 

jag tydligen pratat för mycket i telefon så han inte fick den uppmärksamhet han ville ha, 

om jag förstod det hela rätt” (Axelsson, 2013:54). 

Alla förövarna visade tendenser till att skuldbelägga kvinnorna, tydligast var det i Marias bok 

där Erik krävde tröst efter han utövat våld mot henne och hans konstruktion av verkligheten 

såg annorlunda ut än Marias. 

Maria Blomqvist: ”Jag har aldrig gjort dig illa, jag fattar inte att folk inte ser hur dum 

du är mot mig.” (Blomqvist, 2014:56). 

Maria Blomqvist: “Han fortsatte sarkastiskt: En sak ska du veta, du bjuder ut dig så fort 

du får chansen. Jag såg hur du flörtade med de där två männen. Är du nöjd nu när du får 

medlidande? Sluta för fan ljuga”. Jag kände bara skam. De tankar som rusade runt i mitt 

huvud var: har någon sett vad som hänt?” (Blomqvist, 2014:56). 

Något annat som var påtagligt i både Marias relation med Erik och i Annas relation med 

Janne var svartsjuka. Dock blev båda kvinnorna bedragna under sitt förhållande med männen. 
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Detta tillfälle inträffade på en fest där det fanns flera vänner till paret, Maria kände sig 

förnedrad. Erik var inte rädd för att använda våld mot Maria inför andra människor. Erik var 

kraftigt berusad och svart i ögonen. I detta sammanhang hade Isdal (2001) beskrivit 

situationen som en “maktlöshetsupplevelse”. En situation där Erik inte hade någon kontroll 

över Maria och han försökte att återta makten. Erik kan ha uppfattat situationen som att Maria 

flörtar när hon istället svarar på tilltal och försöker vara trevlig mot de andra männen. Detta 

kan ha lett till en “maktlöshetsupplevelse” hos Erik, vilket visade sig i våld och aggression. 

Isdal (2001) menar att upplevelsen av avsaknad från kontroll kan leda till fysiskt våld 

eftersom behovet av makt är så starkt hos förövaren. Genom träning eller erfarenhet av hur 

han ska kontrollera sina känslor och förstå sitt beteende hade våldet kunnat undvikas (Isdal, 

2001). 

5.2 Beskrivning av jaget och identitet 

Kvinnorna beskriver sig själva i samband med våldssituationen, utifrån olika roller: som offer 

eller överlevare men också utifrån bilden av en misshandlad kvinna. Goffman (1972) 

beskriver stigma som en samhällssyn där utmärkande egenskaper kan ge upphov till 

stigmatisering. Det kan begränsa individen och hon kan hamna i utanförskap. Dessa 

egenskaper kategorisera skilda typer av särdrag i denna studie är det avvikelse i form av 

våldföreteelser, stigmat misshandlad kvinna men också brottsoffer. I berättelserna skriver 

kvinnorna om hur de tidigare såg på misshandlade kvinnor och att de aldrig trodde att det 

skulle hända dem själva. Veronikas bild av sig själv i samband med våldet skiljde sig dock 

gentemot de andra tvås. Eftersom Veronika aldrig riktigt identifierar sig som en misshandlad 

kvinna innan uppbrottet, framgår inte hennes syn på detta lika tydligt som i de andra tvås 

berättelse. Veronika förstod inte att det våld hon blir utsatt för var av psykiskt, socialt, 

materiellt och ekonomiskt slag. Isdal (2001) menar att andra typer av våld som inte faller 

under kategorin fysiskt våld tenderar till att betraktas som icke våld. I Veronikas fall var det 

så och omgivningen som var medvetna om Mannes beteende där våld var förekommande, 

ifrågasatte inte hans handlande eller uppmanade Veronika att lämna förhållandet, undantaget 

Veronikas moder, barnens mormoder som betraktade Manne som farlig och hotfull mot 

Jonathan (äldsta sonen). Mormodern visade oro för barnbarnen men inte nämnvärt för 

Veronika, vad det framkommer i berättelsen. Yvette, Veronikas väninna var en av dem som 

misstrodde Veronika och menade att Veronika inte utsatts för någon misshandel (Axelsson, 

2013). 
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Veronika Axelsson:  

Yvettes (Veronikas väninna) sms:  

“Jag har inget som helst intresse av att förminska din upplevelse av er tid ihop, men 

som sagt jag är inte du och jag KAN inte se det som en misshandelsrelation! jag kan 

inte! det vore ett hån dels mot min egna tidigare relation men även mot alla kvinnor 

som år efter år på sin höjd mumlar “egentligen är han snäll… egentligen” (Axelsson, 

2013:340). 

 

Även om Veronika inte tydligt diskuterar kring bilden av henne som misshandlad kvinna 

förmedlar titeln på Veronikas bok är ”Det händer inte mig” ett budskap. Vilket är talande och 

beskriver den känslan som kvinnorna har gemensamt då de beskriver att det ”onormala bli 

normalt” och att det oväntade händer dem själva. De tillskrev på så vis dessa andra kvinnor 

speciella egenskaper och drog slutsatsen att de inte är som jag (eller vi). Videll (2000) 

 uttrycker sina tankar om dessa ”andra kvinnor” som blivit utsatta för våld i en relation. 

 

Anna Videll: “Jag hade själv en massa fördomar om de där kvinnorna och de män som 

slog. Min kommentar var: Jag skulle aldrig acceptera att en man slog mig ” (Videll, 

2000:9). 

 

Anna beskrev dessa “andra kvinnor” som blivit misshandlade, utifrån föreställningar och 

skapade sig en bild av hur de var, hon själv skulle inte låta någon förnedra henne genom våld 

(Videll, 2000). Goffman (1972) beskriver stigma som en kategoriserad identitet som är 

oönskad men som inte bli ett problem förrän det ställs krav på individen att leva upp till vissa 

normer. Stigmat i sig kan vara synligt eller dolt och kan ge sig uttryck i avsaknad av 

förmågor, funktionsnedsättning men också sociala svårigheter. Stigmat kan uppkomma utifrån 

en familjemedlems tidigare handlande som gjort att man blivit kategoriserad utifrån det. 

Stigma bygger på att det metaforiskt finns “de normala” och de “onormala människorna” och 

en person med stigma tillhör den senare gruppen (Goffman, 1972). Stigmat i förhållande till 

kvinnornas berättelser blir “misshandlad kvinna” och “brottsoffer”. Kvinnorna tvingas 

förhålla sig till sina upplevelser som skiljer sig från andra kvinnor i deras bekantskapskrets 

men också majoriteten av kvinnor i samhället. 

 

Maria Blomqvist: ”Jag var aldrig urtypen för den misshandlade kvinnan som gärna 

beskrivs som tystlåten och inbunden och som mannen kontrollerade på alla sätt” 

(Blomqvist, 2014:9). 
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Maria såg på sig själv precis som Anna, mer annorlunda än de ”andra kvinnorna” som blivit 

misshandlade. Maria skriver om en urtyp, som innebär att en misshandlad kvinna är tystlåten 

och inbunden och som mannen kontrollerar på alla möjliga sätt. Den stigmatiserade 

identiteten ”misshandlad kvinna” vill hon inte identifiera sig med och uttrycker att hon inte 

har dessa egenskaper själv. Goffman (1972) skriver om att när vi stöter på en ny människa 

formar vi en bild av personen genom att observera deras beteende, utseende och uttryck för att 

på så vis kategorisera människor och tillsätta dem egenskaper. Genom denna process skapas 

en social identitet och vi har specifika föreställningar om hur denna person är och förväntas 

vara (Ibid). Goffman (1972) skriver också att när en främmande person befinner sig i vår 

närhet och vi ser att han har en egenskap som ingen annan i sällskapet har, så har vi en 

tendens att omedvetet kategorisera denna främmande person som en oönskad, annorlunda 

eller utstött människa.  

 

5.2.1 Offerrollen 

Kvinnorna resonerar och beskriver hur de se på sig själv utifrån offerrollen.  

 

Anna Videll: “Personalen (på sjukhuset) undviker mig som jag vore pestsmittad. Vill 

verkligen ha hjälp, ha någon här som jag kan prata med, som orkar lyssna och som ser 

mig, Anna. Inte bara ser mig som en misshandlad kvinna utan egen identitet. Känner 

mig så ensam “ (Videll, 2000:41). 

 

Anna beskriver här en önskan om att bli hörd och sedd som en människa och inte bara som ett 

brottsoffer. Hon beskriver känsla av ensamhet och önskan om hjälp att ta sig vidare. 

Stigmatiseringen som misshandlad kvinna eller brottsoffer blir här synligt och Anna märker 

att andra människor undviker henne. Goffman (1972) skriver om de tillfällen och de 

stigmatiserade befinner sig i en social situation där de ska samspela, farhågorna för att andra 

ska se ner på dem för att de visar upp ett särdrag som skiljer dem åt, är stark och skapar 

ständig osäkerhet vid möten med andra människor. Samtidigt vill vi belysa att, det är det inte 

självklart att personalen agerar på det vis som Anna beskriver. Eftersom att Anna är i en utsatt 

situation och blivit misshandlad av sin sambo, som hon tidigare haft förtroende för, är det 

troligt att hon har svårt att lita på någon, även personalen och väljer att vända sig bort från 

hjälpen.  
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Johansson (2005) belyser olika vis att framställa sig själv i berättelser där offer, hjältinnor, 

makt och motstånd är talande begrepp som huvudpersonerna betrakta sig själva som. Nilsson 

(2009) har i sin avhandling studerat hur misshandlade kvinnor framställs och uppfattas. Där 

betonas att misshandlade kvinnor beskrevs som passiva i våldssituationen och förövaren fick 

allt fokus. I de utsatta kvinnornas självbiografier vi tagit del av beskrev de sig själva alla tre 

som offer i många lägen. Om en misshandlad kvinna blir betraktad som ett offer, kan det 

medföra att hon bli mottagen med omsorg och medkänsla. Det finns dock risker med att 

framställa kvinnan som ett offer, hon kan förminskas av omgivningen och det kan medföra att 

andra människor förväntar sig allt mindre av henne. Hennes värdighet och identitet som en 

egen person glöms bort (Hydén 2001). 

Anna Videll: “Varför behandlar du (Janne) mig på detta sätt? Jag vet att jag inte gjort 

dig något illa. Ingen förtjänar denna behandling och förnedring som du utsatt mig för de 

senaste månaderna” (Videll, 2000:52). 

 

Anna såg sig som offer vid ett flertal tillfällen i samband med våldet som Janne utsatt henne 

för. Hon uttryckte inte sig med ord som “offer” när hon skrev om våldet, men hon skrev i sin 

dagbok flera gånger “Varför?” och ifrågasatte Jannes handlande. Hon kunde emellanåt se sitt 

värde som människa och insåg då att ingen förtjänade den behandling som Janne utsatt henne 

för (Videll, 2000).  Johansson (2005) belyser den skam och uppoffring kvinnor generellt 

beskriver i självbiografier i tragiska berättelser. Det ser ofta på sig själva som offer på så vis 

att de förhindras göra val och bestämma i flera avseende, det är passivt väntande på 

förändring på att mannen ändra sitt beteende (Johansson, 2005). 

 

Maria Blomqvist: “Han hade makten över mig och kunde vrida varje händelse i vårt 

förhållande till att det var han som var offret” (Blomqvist, 2014:59). 

Maria upplevde det som att Erik hade makt över henne och undergrävde hennes bild av 

verkligheten. Maria beskriver att Erik försökte framställa sig själv som ett offer och att det vid 

varje våldstillfälle fanns en konkurrans om offerrollen mellan honom och Maria. Isdal (2001) 

menar att, våldsutövaren har att ansvar för sina handlingar och hur de påverkar andra 

människor. Om förövaren försöker att skuldbelägga kvinnan för det våld han själv utövat, blir 

hans synsätt destruktivt för både honom och omgivningen. Isdal (2001) menar även att 

förövaren kan ha en tendens till att skylla ifrån sig sina handlingar genom att påpeka att ingen 
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sa ifrån när han utövade våldet. Dessa argument blir inte hållbara då ansvaret för handlingen 

kvarstår och det är enbart förövaren själv som är skyldig (ibid). 

Anna Videll: “Vill ha respons på det jag säger, även om den andra har en annan åsikt än 

jag. Det minsta jag vill bli bemött med är medlidande. Då känner jag bara förakt och 

ingen tillit alls. Vill bli sedd som Anna och inte som en misshandlad kvinna. Vill inte 

bli identifierad som ett offer” (Videll, 2000:62). 

Anna uttalar tydligt att hon inte vill bli identifierad som ett offer samtidigt vill hon ha 

reaktioner ifrån omgivningen. Anna vill bara kunna vara sig själv och kunna delta i sociala 

sammanhang utifrån samma förutsättningar som alla andra. Men hennes relation till Janne och 

våldet har gjort detta till en omöjlighet (Videll, 2000). Åkerström & Sahlin (2001) lyfter fram 

att det inte alltid är positivt att betraktas som offer, precis som Anna lyfter fram. Dock så 

läggs skulden på någon annan än en själv om den utsatte betraktas som offer för en våldsam 

man. Det kan dock få konsekvenser att en misshandlad kvinna kan uppfattas som svag eller 

passiv (Åkerström & Sahlin, 2001). 

Veronika Axelsson: “Jag försökte hålla allt de vanligare föraktade känslorna borta. För 

hur skulle jag orka leva med någon jag föraktade? Jag försökte tycka om eller 

åtminstone acceptera honom av ren överlevnadsinstinkt” (Axelsson 2013:156). 

Veronikas sätt att hantera sin relation med Manne, var att använda sig av strategier för att 

klara vardagen, där Mannes utbrott och psykiska våld var återkommande. 

 Hon försökte att hantera situationen för att kunna fortsätta och klara av vardagen. Detta bli 

hennes sätt att möta den ohållbara vardagen som präglade hennes liv under 12 år, hon lyfter 

fram att det var en “överlevnadsinstinkt” (Axelsson, 2014).   

Veronika Axelsson: “Kanske var det till vis del styrkan som var felet hos mig, för utan 

den hade jag inte kunnat hålla ihop i alla år och hålla skenet uppe utåt?” (Axelsson, 

2014:9). 

Johansson (2005) menar att en del kvinnor i självbiografier tenderar till att framställa sig 

själva som självständiga, stolta och viljestarka. Veronika tenderar till att göra det i sin 

berättelse genom att återge sig själv från första början med ord som begåvad, attraktiv och 

som stark. Dock upplevde hon precis som Anna dubbla känslor på så vis att förövaren kunde 

genom våldet få henne att ifrågasätta sig själv, sitt utseende och begåvning samt Veronikas 
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roll som mamma till de fem barnen (Axelsson, 2014). Det går därför inte att hävda att någon 

av kvinnorna beskrev sig själva som, varken konstanta offer eller överlevare. Under 

våldsrelationen var det tydligast att Anna och Maria beskrev sig själva som offer, men efter 

uppbrott såg de alla på sig själva mer som, kämpar som klarat sig vidare i livet. 

5.3 Vändpunkt 

Vändpunkter ska förstås utifrån kontext. Berättelsens vändpunkt ingår i en process som kan 

leda till en avgörande händelse (Johansson, 2005). Vägen till den avgörande vändpunkten 

består av flera händelser och ibland misslyckanden som i slutändan ger upphov till en 

vändning i livet, det vill säga kvinnorna lämnar misshandelsförhållandet. Vi kommer här att 

lägga fokus på när kvinnorna når denna avgörande händelse och sedan påbörjar vägen ur 

våldsrelationen samt likheter och skillnader i vändpunkten. I alla de aktuella självbiografier vi 

använt till denna studie upplever alla kvinnor en motståndsprocess som ger sig uttryck i 

privata tankar om situationen, mannens beteende och en konstant osäkerhet kring sina egna 

styrkor och svagheter i relation till våldet, omgivningen och mannen. Hydén (2001) ser de 

misshandlande kvinnornas uppbrottsprocess ur en våldsam relation, som en motståndsprocess 

mot makten som utövas mot kvinnan av mannen, en process som kan försiggå i flera år. 

5.3.1 Anmälan till socialtjänsten  

Veronika Axelsson: “Jag fick ett brev hem där soc ville ha ett möte med mig. Jag blev 

så rädd, så rädd. Vad händer när man blir socanmäld? Socialen tar ens barn. Under 

mötet satt jag mest tyst” (Axelsson, 2013:69). 

Veronika blir anmäld till socialtjänsten tre gånger under sitt förhållande med Manne, två av 

dessa anmälningar gjorde Veronikas mamma. Anmälan avsåg Mannes och det äldsta barnet, 

Jonathans relation, missförhållande i hemmet samt barnmisshandel. De två första 

anmälningarna lades ner, den sista anmälan däremot, ledde till att Veronika fick stöd med 

barnen. Jonathan erhöll senare terapi och flyttade hem till Veronikas bästa väninna, Yvette, då 

den spända situationen i hemmet förvärrades allt mer mellan Manne och Jonathan (Axelsson 

2013). Anmälningarna är ett steg mot den avgörande vändpunkten och en del i 

uppbrottsprocessen ifrån Manne eftersom socialtjänsten senare hjälper Veronika ekonomiskt 

och ser till att den gemensamma bostaden skrivs över på henne. Manne kan då inte längre 

komma och gå som han vill och separation är ett faktum (Axelsson, 2013). 
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Under Veronikas förhållande till Manne lade sig hennes mamma i väldigt ofta och beskrev 

Manne som en manipulativ, oansvarig och falsk man. Trots att Veronika själv börjat inse detta 

och trots att anmälningarna ifrån socialtjänsten trillade in försökte hon hålla upp en bra fasad 

utåt. Främst för att hennes mamma skulle tro att förhållandet var bra. Veronika beskrev ofta 

Manne som barnslig och omogen då han många gånger var arg över småsaker. Manne kunde 

vara sur en längre tid och han vägrade då att svara på tilltal, ta ansvar för hemmet och barnen. 

Hydén (2001) beskriver att de utsatta kvinnorna hon varit i kontakt med och intervjuat ofta 

beskrev männen genom olika benämningar. En kvinna beskrev sin före detta man med ordet 

“barn”, eftersom han sökte konstant uppmärksamhet och sedan sura om han inte fick 

tillräckligt. Precis som för Veronika, blev detta även psykiskt påfrestande för kvinnan i 

längden. 

5.3.2 Otrohet 

För Veronika var det otrohet som ledde till den avgörande vändpunkten. Så var det inte för de 

andra kvinnorna men de fick under sina förhållanden uppleva att deras män träffade andra. På 

så vis var Manne den som lämnade Veronika och inte tvärtom. Veronika hade velat fram och 

tillbaka under en längre tid. Hon ville flytta, men hade det svårt ekonomiskt och var rädd att 

Manne skulle ta barnen ifrån henne. Hon träffade samtidigt en ny man som visade intresse för 

henne, men hon bestämde sig för att ge Manne en sista chans att förbättra sig. Hon skrev då 

ett brev innehållande krav på det hon ville att Manne skulle bli bättre på. Han valde sedan att 

ignorera henne i flera dagar och skrattade åt brevet. Veronika tog ändå inte steget att lämna 

Manne (Axelsson, 2013). Hydén (1999) skriver att uppbrottet ifrån en våldsrelation kan 

medföra konsekvenser som kvinnorna inte har kontroll över. Kvinnorna är medvetna om 

detta, därför väljer de att stanna kvar i förhållandet, samtidigt som det finns en önskan om att 

mannens beteende ska förändras. 

Veronika Axelsson: “Där fanns ett sms från Yvette: Jag har fäst mig vid din Manne lite 

mer än vad som är lämpligt” (Axelsson, 2013:318). 

Under Veronikas studieresa fick hon ett meddelande ifrån sin väninna Yvette som varit 

hemma hos henne och hjälpt till att passa barnen. I meddelandet stod det att Yvette fått 

olämpliga känslor för Manne. Det visar sig i slutändan att henne bästa vän och hennes sambo 

bedragit henne båda två genom att ha varit med varandra. (Axelsson, 2013). Vändpunkten 

skedde slutligen när Manne inledde en relation med Yvette och flyttade ihop med henne. 

Manne hade kvar nyckeln till huset i början av separationen, i huset bodde barnen och 
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Veronika och Manne kom och gick som han vill. Veronika tog slutligen hjälp av socialen för 

att bli av med honom.  Hon fick ensamvårdnad av barnen och Manne fick umgängesrätt 

(Axelsson, 2013). 

Veronika Axelsson: “Något omöjligt hade hänt. Hon hade inte bara svikit mig extremt, 

utan även mina barn. Ändå kunde jag inte förakta henne. Jag ville rädda henne” 

(Axelsson, 2013:322). 

Trots sveket från både sin man och bästa väninna kände Veronika ett sorts medlidande för 

väninnan. Veronika Axelsson: “Jag ville rädda henne” (Axelsson, 2013:322), detta ger 

indikation på att Veronika vill hjälpa sin fördetta väninna ifrån att gå i samma fälla som hon 

själv. Väninnan kan komma utsättas för våld och få gå igenom precis samma psykiska 

misshandel som Veronika fick. Hans Ekbrand (2006) beskriver i sin avhandling, precis som 

Hydén (2001), separation som en process och betonar att den sker i olika steg. Ekbrand (2006) 

förklarar dessa steg som perioder väldigt specifikt och att de sker under olika delar av och 

efter förhållandet. Dessa perioder stämmer bra överens med Veronikas och Mannes situation 

då den första perioden handlar mycket om boende och separation, något som Veronika skrev 

flera gånger om i sin självbiografi. De fortsatte att vara ett par för barnen var små och 

ekonomin var knapp. Familjen hade inte några direkta sociala nätverk på bostadsorten och 

inte heller mycket stöd från familj och släkt. De två nästkommande perioderna menar 

Ekbrand (2006) är perioden efter paret flyttat isär och perioden av förhandlingar om barnen, 

om barn finns med i bilden (Ekbrand, 2006:101). Så när otroheten kom in i bilden var detta 

den slutgiltiga vändpunkten för Veronika, man kan däremot inte uttala sig om hon hade 

stannat kvar med Manne om han inte hade flyttat ut. 

5.3.3 Polisanmälan 

Maria Blomqvist: “Jag väntade på och längtade efter att han skulle lämna mig. Om han 

gick sin väg skulle jag slippa slå mig lös från honom, från oss och vårt gemensamma 

liv. Eller tänk om han rent av skulle dö, vilket var en förbjuden tanke” (Blomqvist, 

2014:4). 

“Den vackra dagen” beskrev Maria om dagen hon beslutade sig för att polisanmäla Erik efter 

att han nästintill kört på henne med bilen (Blomqvist 2014). För Maria blev det ett avgörande 

steg för att ta sig ur relationen. Detta är en återkommande mening i hennes självbiografi, 

Maria bygger upp spänningen i sin bok genom att använda sig av uttrycket “den vackra 

dagen” och tydliggöra processen till uppbrottet ifrån Erik. Johansson (2005) menar att varje 
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berättelse skrivs för åhöraren som förväntas kunna ta till sig innehållet och följa med i 

händelsefrekvenserna (ibid).  Johansson (2005) menar också att det finns intriger, i detta fall i 

en våldsrelation, där händelser leder mot ett mål, Marias berättelse är ett exempel på detta. De 

ska kunna urskilja den slutliga upplösningen som tydliggör vad som hände och hur det blev 

sedan. Genom att använda sig av en upprepande mening och återigen förtydliga “Den vackra 

dagen var ännu inte kommen” fångar Maria läsaren och uttrycket får en stor betydelse för 

hennes historia. Det blir ett kännetecken för det väntade uppbrottet, som hon länge hoppats 

på. Samtidigt genom att använda uttrycket så tidigt i boken, vet man som läsare vad som 

kommer hända, 

“Den vackra dagen” blev så småningom en verklighet. Dock fick läsaren inte veta hur och vad 

som skulle innefatta avslutet och förhållandets uppbrott. Något som är oklart är hur Maria 

förhöll sig gentemot detta uttryck under de år hon var i relationen, citatet kan ha användas 

senare när hon skrev ner sin historia, i syfte att begripliggöra hennes motstånd och hopp om 

förändring. Johansson (2005) belyser att en författare skapar mönster, en regelbundenhet för 

att understryka poängen, målet med berättelsen. I Marias berättelse var det tydligt från första 

början att uppbrottet var syftet, det innefattade “Den vackra dagen” och processen efteråt i 

form av bearbetning fick mindre utrymme (Blomqvist, 2014). 

Maria Blomqvist: “I detta ögonblick bestämde jag mig för att polisanmäla honom. Nu 

fick det vara nog! Och så blev det!” (Blomqvist, 2014:22) 

Ögonblicket Maria beskriver är den viktiga vändpunkten som gör att hon aktivt gör ett val 

som kommer att ändra hennes livsriktning. Hydén (2001) beskriver att när en misshandlad 

kvinna lämnar sin man så bryter hon samtidigt den “sfär” av maktutövning och kontroll samt 

den inskränkning av hennes livsrum som han byggt upp med tiden (Hydén, 2001). Det är dock 

viktigt att ha förståelse för att vissa kvinnors uppbrottsprocess börjar senare in på förhållandet 

och pågår under längre tid, då våldsutövningen inte varit den enda ingrediensen i förhållandet. 

Mannen kan under förhållandet ha fått henne att känna sig värdefull för honom och uppvaktat 

henne samtidigt som han utsatt henne för våld (Hydén, 2001). Precis som Maria själv 

beskriver det i sin självbiografi så kunde Erik samtidigt vara en gentleman, hjälpsam och 

omtyckt.  Erik häktas sedan för sina våldshandlingar och samtidigt utformas ett besöksförbud 

med syfte att hålla honom borta från Maria. Därefter försvann Erik sakta ur Marias liv 

(Blomqvist, 2014). 
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Anna Videll: “Bestämde mig till slut för att ringa till polisen och be dem komma hit och 

dokumentera skadegörelsen. Nu är det dag att han få ta konsekvenserna av sitt 

handlande” (Videll, 2000:38). 

Anna polisanmälde Janne vid ett flertal tillfällen, första gången dömdes han till elva månaders 

fängelse och andra gången till sju månader. “När jag såg polismännen komma så kände jag 

mig tryggare” (Videll, 2000:38). Hon var i chocktillstånd när polisen försökte prata med 

henne men hon kände sig trygg så länge de var i bostaden. Anna besökte Janne under 

fängelsetiden och hoppades på förändring. Janne genomgick en behandling men återfaller 

sedan tillbaka i gamla missbruks- och våldsvanor.  Polisanmälan blev ett steg mot den 

avgörande vändpunkten och hon försökte ett antal gånger bryta upp med Janne genom att 

flytta ifrån honom, ställa krav och träffa honom så lite som möjligt. Trots försök hade hon 

svårt att släppa honom. Ofta kan kvinnans tidigare minnen och kärlekskänslor för mannen 

vara en käpp i hjulet och hindra dem att ta steget att lämna mannen. Eftersom det inte är 

enbart våldet de lämnar, utan även de positiva minerna från förhållandet. (Hydén, 2001). 

6.3.4 Behandling 

Maria Blomqvist: ”Våldet och hoten hade pågått under hela fredagsnatten. Jag grät och 

berättade vad som hänt. Birgitta (väninna) blev förbannad och tände på alla cylindrar. 

Och hon satte sig sedan med Erik vid vårt köksbord och gav honom två alternativ. Du 

får välja mellan att jag polisanmäler dig eller så söker du psykiatrisk vård” (Blomqvist, 

2014:48). 

Maria berättade i förtroende för sin väninna Birgitta om vad Erik utsatt henne för som hon så 

många andra gånger gjort, men denna gång agerar Birgitta. Birgitta pratar med Erik och gav 

honom två valmöjligheter, polisanmälan eller psykiatrisk vård med syfte att hjälpa honom 

bearbeta sin problematik. Erik valde att söka vård och lovade förbättring (Blomqvist, 2014). 

Maria Blomqvist: ”Plötsligt efter ett av besöken bestämde han sig för att sluta gå till 

psykologen. Jag kan inte gå dit någon mer gång sa han. Tänk om någon ser att jag går 

in där genom dörrarna till mottagningen. Och tänk om någon som verkligen känner mig 

skulle se mig där! Det vore nog det värsta som kan hända! Jag rasade fullständigt ihop 

när jag såg vår räddning försvinna.” (Blomqvist, 2014:49). 

Eriks behandling blev inte den slutgiltiga vändpunkten i förhållandet för Maria, däremot var 

den en del av processen som Hydén (2001) talar om.  Processen ledde senare till en avgörande 

händelsen, i form av polisanmälan som tidigare nämnts. Processen och viktiga livshändelser 
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göra att uppbrottet blir en verklighet. Behandlingen som Erik påbörjade fick Maria att hoppas 

och tro på förbättring i relationen och i Eriks beteende. Erik valde dock att avsluta 

behandlingen efter en tid, då han var rädd för vad omgivningen skulle tycka. Erik skulle på så 

vis kunnat bli förknippad med förövare eller kvinnomisshandlare, stigmatiseringen som 

Goffman (1972) talar om, hindrade Erik från att genomgå behandlingen.  Han ville inte 

utmärka sig för omgivningen eller reducera andra människors bild av honom. För Maria var 

det ett stort svek att Erik inte genomförde behandlingen. Trots det blev det en del av Marias 

väg ur relationen, då hon börjar förstå att Erik inte kommer att förändras. Hon insåg hur pass 

stort behov Erik hade av professionell hjälp. Slutligen valde hon att söka en egen bostad 

(Blomqvist, 2014). 

Johansson (2005) tar upp exempel om att en vändpunkt ofta skildras som en upptäckt och ett 

slags “före” och “efter” i kvinnans berättelse om livet med mannen (Johansson, 2005). 

Upptäckten Maria gjorde i detta sammanhang kan beskrivas som chockerande, stadiet “före” 

hade hon hopp om positiv förändring hos Erik och kunde därför samspela bättre med honom i 

relationen. När hon senare insåg Eriks ovilja att fortsätta behandlingen blev hon förkrossad, 

det var en del i vändpunkten för henne och stadiet “efter” Erik lämnat behandlingen kände 

hon sig bara förråd och relationen blev till en plåga (Blomqvist 2014). Den slutgiltiga 

vändpunkten den dag som Maria benämnt som “den vackra dagen” blev som tidigare nämnts 

den dagen då Maria polisanmälde Erik.  

Maria Scheffer Lindgrens avhandling (2009) tar upp Carin Holmbergs och Viveka Enanders 

(2004) studie. En studie som gjorts för att försöka definiera och förstå de mekanismer och 

processer som leder till att kvinnor som lever i en våldsrelation slutligen lämnar mannen. 

Deras resultat visade att dessa kvinnors strategier innefattade både motstånd och anpassning, 

alltså inte enbart det ena eller det andra som exempelvis Hydén (2001) menar. Något annat de 

också funnit, till skillnad ifrån Hydén, är att själva motståndet kan ha en kvarhållande 

funktion. Detta då det på ett eller annat sätt ger kvinnan en känsla av att inte vara underordnad 

men samtidigt ha kontroll över vad som sker i relationen samt en önskan om att hennes 

motstånd ska bidra till att mannen ska förstå och vilja förändra sig (Lindgren, 2009:18). 

Anna Videll: ”Dagen då jag åkte iväg till en Q -behandling (kvinnobehandling) var början på 

den långa vägen tillbaka till ett normalt liv. Genom mötet med andra kvinnor med liknade 

erfarenheter kände jag mig första gången inte ensam eller speciell” (Videll, 2000:155). 
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Den slutgiltiga vändpunkten skedde för Anna när hon fick behandling och mötte andra 

kvinnor som blivit utsatta för våld i en relation. Annas sambo Janne hade tidigare varit på 

behandling men det gav inget resultat, han fick återfall i drog- och alkoholmissbruk. Anna 

trodde den gången att räddningen var nära och att Janne skulle förändras, besvikelsen var stor 

när detta inte inträffade (Videll, 2000). Alla kvinnorna hade skilda vändpunkter men det fanns 

inslag i processen som band dem samman. Erik genomgick också behandling som tidigare 

nämnts men han behandlades på psykiatrin. Förövarnas behandling leder inte till något större 

resultat för kvinnorna. Det var när Anna själv erbjuds behandling som vändningen skedde och 

hon kunde ta sig ur relationen. Anna hade då redan länge känt sig ensam och i sitt innersta 

ropat på hjälp från omgivningen. 

Anna Videll: “Jag var inte kapabel att ta mig ur relationen på egen hand” (Videll, 

2000:155). 

Hon hävdar att viljan fanns där men att hon var rädd för vad Janne skulle ta sig till, hon hade 

utvecklat ett tablettmissbruk och var i behov av behandling. Anna hade sedan en tid tillbaka 

letat efter eget boende men hade svårt att lita på sig själv eftersom hon tidigare gått tillbaka 

till Janne. Vändpunkten hade infunnit sig men flera års arbete med bearbetning låg framför 

Anna. Strategi vid separation ifrån utsatta kvinnor, kan till en början utgöras av att hon 

försöker undvika sådant som kan riskera att utlösa våldet, så som exempelvis konfrontationer. 

Därefter menar Hydén (2001) att en period av tillbakadragenhet väller över kvinnan, denna 

period är en slags längtan efter befrielse. Hon menar även att kvinnorna utvecklade en slags 

överlevnadsstrategi där de förde dialoger med sig själva i form av tyst kritik, något som både 

Maria, Anna och Veronika gjort under sina våldsrelationer med männen. Det som till slut fick 

kvinnorna att lämna sina våldsrelationer och därmed mannen, i biografierna var rädslan för att 

gå under eller att dö. Vändpunkten kan alltså röra sig om vetskapen att männen inte kommer 

att förändras, genom att exempelvis avstå behandling men även kan det röra sig om en 

medvetenhet om att barn, djur eller någon annan tar skada av om hon stannar kvar i relationen 

(Hydén, 2001). Lindgren (2009) beskriver ytterligare Holmbergs och Enanders syn på 

uppbrottsprocessen och att de menar att den även handlar om en emotionell befrielse, för 

vilken kvinnorna ska kunna förstå att de levt i en våldsrelation och se sig själv som en 

misshandlad kvinna för att kunna bearbeta uppbrottet (Lindgren, 2009). 
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5.4 Psykosociala konsekvenser av våldet  

I berättelserna beskrev alla kvinnorna olika typer av våld som förekommit i relationen. Vårt 

fokus har varit främst psykosocialt våld vilket vi beskrivit tidigare hur kvinnorna drabbats av 

detta. Det psykosociala våldet har förekommit i alla tre relationerna. Här kommer vi belysa de 

psykosociala konsekvenserna av våldet som blev tydliga efter uppbrottet från 

misshandelsrelationen. Vi utesluter inte att de andra våldskategorierna kan ge upphov till 

psykosociala konsekvenser. Här presenterar vi konsekvenser och leder sedan vidare in på hur 

kvinnorna drabbats och deras mående efter att ha blivit utsatta för våld. 

5.4.1 Konsekvenser 

Kvinnorna har varit utsatta under en längre tid och det har lämnat synliga spår. Våldet har 

medfört psykosociala konsekvenser som kvinnorna beskriver i sina berättelser, de har alla 

svårt att förstå att de blivit utsatta för våld. Kvinnorna har haft svårt att greppa tag om 

verkligheten och förstå vad som egentligen hänt. Bristen på inflytande i relationen, då 

förövarna nyttjade sin maktposition och tryckte ner kvinnorna genom våldet, det har påverkat 

dem. Det har orsakat rädsla hos kvinnorna och oro samt osäkerhet i hemmiljön och i sociala 

sammanhang. 

Hydén (1999) belyser att rädsla kan betraktas som både positivt och negativt. Negativt i den 

meningen att det kan vara psykiskt påfrestande att känna oro och ångest en längre tid. Det kan 

ge sociala konsekvenser i form att det är svårt att vara i nuet och samspela socialt med andra 

människor. Rädsla kan också betraktas som positiv eftersom den uppmanar oss att söka 

skydd, på en trygg plats. En misshandlad kvinna kan då få insikt i vad hon varit med om och 

att den relation hon befinner sig i är inte hållbar. Insikten i faran kan på så vis göra kvinnan 

uppmärksam på att våldet kan eskalera och oväntade händelser av negativt slag kan inträffa. 

Det är inte säkert att kvinnan kan identifiera faran i förhållandet hon befinner sig i eller skapa 

förståelsen första gången våld inträffa. Rädsla kan återspegla sig i en persons kroppsspråk, 

språk och uttryck. Även om kvinnan själv inte är medveten om faran och har insikt i det som 

hänt henne, kan rädslan hjälpa henne att på så sätt göra det möjligt för omgivningen att se 

problematiken och ingripa (Hydén, 1999). 

Konsekvenserna våldet gett kvinnorna var bland annat att de hamnade i chock, fick 

panikattacker och kände stress i kropp och själ. Veronika beskrev känslan av att hjärtat 

stannade, att kroppen inte orkar mer och att det hände så mycket runtomkring att hon inte 

kunde ta till sig allt, med andra ord beskrev Veronika posttraumatisk stress. Veronika 
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hamnade i depression ett antal gånger, psykiska påfrestningar och ständiga gråtattacker i 

perioder blev en del av vardagen. Det fanns en rädsla för oväntade händelser, hon hade en 

känsla av att allt hängde på en skör tråd. Veronika var rädd för vad som skulle kunna hända 

och vad Manne var kapabel till (Axelsson, 2013). Veronikas ständiga “försöka-undvika-våld” 

aktivitet, som Hydén (2001) kallar det, gjorde att hon slutligen blev psykiskt svag.  

Maria upplevde psykosociala konsekvenser på så vis att hon hade svårt att sova, tankspridd 

och det gjorde det svårt för henne även efter uppbrottet att klara av arbetsuppgifter på sin 

arbetsplats. Maria berättade om att hon hade svårt att andas, vilket går att härleda till att hon 

led av panikångest precis som både Anna och Veronika. Uppbrottet fick sociala konsekvenser 

för Maria, ett flertal vänner slutade att höra av sig till henne efter separationen. Det valde att 

fortsätta umgås med Erik och misstrodde hennes berättelse om att Erik utsatt henne för våld. 

Maria menade att Erik manipulativa sätt fick omgivningen att ifrågasätta henne istället, Erik 

var alltid trevlig och utåtriktad i sociala sammanhang, med bekanta (Blomqvist, 2014). 

Maria Blomqvist: “Många i min närhet orkade inte höra på mig längre och jag kunde själv 

uppleva mig som jobbig. Under den här perioden var hela mitt huvud och varje tanke full av 

gamla minnen av våld och förnedring. Minnena av övergreppen Erik utsatt mig för. I 

drömmarna fanns ofta hans anhöriga med, drömmarna handlade om att vi möttes men att de 

aldrig såg mig. Jag var väldigt ledsen över vännerna som jag tyckte svikit mig. Jag led av 

sömnproblem, kraftig oro och svårt att andas (Blomqvist, 2014:175) 

Anna Videll: “Jag mådde allt sämre rent psykiskt, vilket resulterade i psykosomatiska 

sjukdomar. Jag skrek inombords på hjälp. Jag kände en stor maktlöshet och håglöshet inför 

mitt liv och hela situationen” (Videll, 2000:143). 

Konsekvenser efter en tids utsatthet av våld för Anna gav sig uttryck i psykosomatiska 

sjukdomar. Vilket kan medföra psykisk smärta men även kroppslig smärta. Anna beskrev i sin 

bok att hon inombords skrek på hjälp och väntade på att någon skulle sträcka ut en hand, se 

henne och hjälpa henne ur förhållandet med Janne. Anna hade dock utvecklat en rädsla för att 

delta i sociala sammanhang, att göra sin röst hörd bland andra människor. Konsekvenserna av 

våldet medförde för alla kvinnorna, rädsla för att bemöta människor i omgivningen och vad de 

skulle tycka om dem som människa och kvinna. Anna hade fått dåligt självförtroende efter att 

drabbats av flera bakslag, då Janne lovat förbättring men fallit tillbaka i missbruk och 

våldsbruk. Hon såg ner på sig själv för hon tagit honom tillbaka, att hon inte lämnat honom 

tidigare samt att hon varit godtrogen. Anna har svårt att bortse ifrån hur andra människor såg 
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på henne. Hon hade föreställningen om att andra tittade på henne med vetskapen om vad hon 

blivit utsatt för, som en misshandlad kvinna (Videll, 2000). Detta kan härledas till Goffman 

(1972) teori om stigma som tidigare belyst, där Anna efter uppbrottet fortsätter att betrakta sig 

själv utifrån stigmat misshandlad kvinna. 

5.4.2 Påfrestningar 

Vägen tillbaka till ett bättre liv med välmående var lång för Anna. Som tidigare nämnt var 

vändpunkten behandling, eftersom hon under den tid hon varit tillsammans med Janne 

utvecklat ett tablettmissbruk. Hon använde tabletterna för våldet medfört psykosociala 

konsekvenser i form av att hon inte kunnat sova, hade stark ångest och klarade inte av arbetet. 

Anna hade självmordstankar och kände att det enklaste hade varit somna in och komma bort 

från Janne och omgivningen. På behandlingen träffade hon andra kvinnor som blivit utsatta 

för våld och kände sig som en del i gemenskapen. Där fick hon distans från vardagen, 

omgivningen och framförallt Janne. Hon skrev att viljan gjorde att hon slutligen tog sig ur 

relationen, men att hon inte hade klarat det på egen hand utan, behandlingen och de nya 

relationerna hon skapat på behandlingen. Anna hade då bestämt sig för att besegra rädsla för 

vad Janne skulle kunna tagit sig till eller om han skulle söka upp henne. Konsekvenserna blev 

att hon kände osäkerhet inför det nya livet och hon levde i ovisshet om hur Janne skulle 

reagera (Videll, 2000). Hydén (2001) menar att när kvinna går in i en uppbrottsprocess kan 

den utsatta kvinnan flytta ifrån mannen samt påbörja ett nytt liv och sedan återvända till 

honom. Uppbrottsprocessen innehåller flera olika steg och liknade mönster kan upprepas om 

igen. Kvinnan går i genom sorgen över det avslutade förhållandet och saknaden efter mannen, 

samtidigt som hon bearbeta de negativa känslorna och konsekvenserna våldet givit henne 

(Hydén, 2001). 

Anna Videll: “Att släppa relationen genom att gå och därmed även släppa kontrollen och leva i 

en ny form av ovisshet. Skulle han söka upp mig eller inte? När jag lämnade Janne stod jag 

vid kanten av en avgrund där det inte fanns något som helst återvändo” (Videll, 2000:155) 

Efter behandlingen var Anna osäker på sig själv och mådde psykiskt dåligt, hon litade inte på 

sig själv och tankarna på att Janne kom tillbaka. Anna upplevde att förväntningarna från 

omgivningen var stora och hon hade svårt att möta dem, de förväntade sig att hon skulle 

återgå till sitt “tidigare” jag. Den rädsla hon känt tidigare under förhållande för sociala 

sammanhang ökade, hon isolerade sig från omvärlden, rädd för att Janne skulle hitta henne, 

rädd för att gå förbi bilarna på gatan för att någon av dem skulle kunna vara Jannes bil 
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(Videll, 2000). Utifrån Annas detaljerade beskrivning av de känslor och tankar hon hade 

under denna period blir det tydligt att de var väldigt starka och att rädslan för att möta Janne 

fanns hos henne konstant. Då Anna utformat sin självbiografi med hjälp utav sina 

dagboksanteckningar får man som läsare en verklighets känsla. Man kan säga att Annas 

beskrivande förmåga gör att gränsen mellan “verklighet” och “berättelse” löses upp och att 

man kommer in i hennes värld där det råder förvirring över alla starka känslor. 

Anna Videll: “ För omgivningen hade jag nu tagit det stora steget, lämnat mannen som 

misshandlat mig, och nu avtog även kontakterna från myndigheterna. Känslan som 

förmedlades var att nu är det bara att gå vidare, ryck upp dig, nu har du kommit ifrån 

honom...” (Videll, 2000:156). 

Anna brottades i sin ensamhet med alla dessa känslor av sorg, förlorad kärlek och utsatthet. 

Hon kände sig ensam och kontakten med myndigheter rörande misshandeln hade avtagit och 

hon fann det svårt att hantera vardagen. Inombords bar hon en känsla av längtan efter Janne 

och hon litade inte på sig själv, hon var rädd att hon när som helst skulle återvända till 

förövaren (Videll, 2000). Maria hade precis som Anna svårt att gå vidare efter uppbrottet, 

trots att hon flyttat ifrån Erik och reste runt i världen fann tankar på Erik henne alltid. Erik 

skickade ett flertal mail, som var känsloladdade och högst förvirrande.  

Maria Blomqvist:” I ena stund skrev han om sitt sexliv med andra kvinnor och i nästa 

stund skrev han kärleksbrev till mig. Mejlen gjorde mig upprörd, arg och sårad, men 

även kände jag ett tvång att läsa dem i stället för att bara kasta och radera 

dem” (Blomqvist, 2014:149). 

Erik gjort upprepande försök att återförenas med Maria. 

Maria Blomqvist: “ Jag var mycket irriterad på mig själv över att jag använt så mycket 

energi och kraft på separationen som bara pågick och pågick. Avståndet hade blivit 

större men, vårt tajta band hade inte släppt. Jag undrade mycket då hur gör man slut 

med någon som inte vill” (Blomqvist, 2014:149). 

Ekbrand (2006) betonar att våld har effekter på både lång och kort sikt och diskuterar hur 

kvinnor berättat om hur deras misshandlande män, men också männens sätt att legitimera 

våldet. Det finns även många rapporter om att våld används helt utan anledning. Männens 

syfte med våldet är inte enbart att sätta gränser för vad som är acceptabelt beteende ifrån 

kvinnas håll. Våldet framträder som sätt att demonstrera det överläge och inflytande mannen 
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tycker sig ha över kvinnan. Mannen tar sig rätten att bestämma över kvinnan (Ekbrand, 2006). 

Maria berättade om att Erik många gånger pratade om de kvinnor han haft intima relationer 

med och förväntade sig en likgiltig reaktion ifrån henne. Samtidigt var han den som satte upp 

regler och bestämde på vilket sätt Maria skulle vara eller bete sig, särskilt mot andra män. Det 

gjorde att Maria alltmer var på sin vakt vid sociala tillställningar och sammankomster, allt för 

att försöka undvika Eriks svartsjuka. Även efter deras uppbrott berättade Maria att Erik 

fortsatte skicka kärleksbrev till henne, hon kände ett tvång att läsa dem innan hon raderade 

dem (Blomqvist 2014). Vi såg det som att tvånget att läsa breven trots uppbrottet, visade 

tecken på de psykiska påfrestningar hon utsattes för i relationen. Då Eriks konstanta krav på 

uppmärksamhet och kärlek under relationen satte spår i Marias sätt att hantera uppbrottet, gav 

det Erik en fortsatt makt att styra över henne. 

5.4.3 Upprättelse 

Anna Videll: “I en period var jag helt vansinnigt arg och var nära att söka upp Janne bara för 

att jag ville ha upprättelse från honom. Jag ville få höra honom säga förlåt, men hejdade mig 

själv och insåg efter en tid att jag aldrig skulle få höra det” (Videll, 2000:159). 

Det psykiska våld som Anna utsattes för, bestod av skuld och anklagelser mot henne. Janne 

hävdade att om Anna betett sig annorlunda hade han aldrig använt sig av våld. Efter den 

avgörande vändpunkten fanns dessa tankar kvar hos Anna. Anna gick senare igenom en fas i 

sin bearbetning, där hon kände stor ilska mot Janne för hur han hade behandlat henne. Hon 

hade då börjat inse att felet inte var hos henne själv utan hos förövaren.  Hon ville söka upp 

Janne och kräva upprättelse, men avstod i slutändan. Anna började arbeta med sig själv för att 

försöka förstå sitt handlade, utan att ta på sig skulden för våldshandlingarna (Videll, 2000). 

Isdal (2001) lyfter fram att en vuxen person som utför en handling, också är ansvarig för just 

den handlingen. Att vara den som blir utsatt för våld innebär däremot att man bli påtvingad ett 

val och hantera de konsekvenser våldet medför. Han menar att det finns tre möjligheter att 

välja på: Att godkänna och godta våldet, ta ställning mot våldet eller välja att agera passivt, 

som exempel förtränga händelser av negativt slag. Det går förstå Annas handlande och beslut 

om att vara kvar med Janne trots sättet han behandlat henne, om vi belyser problematiken 

utifrån Isdals (2001) första punkt (att godkänna och godta våldet). Däremot betonar Isdal 

(2001) att det viktigt att ha förståelse för att “ett godkännande av våldet” inte behöver vara ett 

aktivt val från offret, utan kan lika gärna vara en konsekvens av själva våldet. När Anna insåg 

att hon inte längre behövde en upprättelse av Janne, kan man anta att hennes förmåga att 

förstå sig själv i samband med våldet utvecklats. Detta då hon insett att Janne är den med den 
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riktiga problematiken och att hon var den som blev påtvingad ett val som den utsatta. Anna 

försökte sysselsätta sig så mycket som möjligt för att komma ifrån tankarna om Janne och 

ångesten eftersom hon i sin ensamhet saknade och sörjde förhållandet med honom. Det 

krävdes flera år av bearbetning för henne att lyckas ta sig tillbaka, bearbetningen bestod av att 

skapa kontroll över sina känslor, tankar och stärka sin identitet. Tidigare hade hon förminskat 

sig själv och nedvärderat sina känslor i samband med våldet. Med tiden fick hon distans till 

misshandeln som präglat hennes liv under fyra år och den starka rädslan som hon tidigare känt 

(Videll 2000). 

Anna Videll: “Tidigare levde jag genom en mans bekräftelse, i dag har jag påbörjat en 

relation till mig själv i första hand, för har jag inte den så är risken stor att jag återigen 

hamnar i en situation där jag utplånar mig själv” (Videll, 2000:161). 

För Veronika tog det en annan vändning, hon sökte upprättelse bland sina läsare på sin blogg 

som hon tidigare använt som ett forum för att uttryck sina känslor innan och efter uppbrottet.  

Veronika Axelsson “Jag berättar nu. Rädsla och skam har gjort att jag varit tyst för 

omvärlden. Nu är jag inte rädd för hans konsekvenser mer, även om jag inte kan 

utesluta dem helt” (Axelsson, 2013:346). 

Hon kämpade med omgivningens reaktioner och åsikter om att det psykiska våld hon blivit 

utsatt för inte var riktigt våld. Mannes bekanta skrev otrevliga kommentarer till henne, om hur 

de såg på henne som svartsjuk, bitter och hämndlysten. Veronika mådde psykiskt dåligt och 

var ledsen över hur oförstående dessa människor visade sig vara. Hon hade svårt att lita på 

andra människor efter att både hennes väninna och sambo svikit henne. Efter ett tag slutade 

hon att bry sig om de mindre vänliga kommentarerna och försökte istället fokusera på de 

positiva budskapen (Axelsson, 2013). 

 

Maria Blomqvist återgav ett mail från Erik: 

Från: Erik 

Skickat: 26 september 

Till: Maria 

Ämne: Hej! 
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“Jag gråter för allt jag har gjort dig vill att du kan tro på mig att aldrig fylla i din närhet. 

Utan fylla inget vansinne. Älskar dig så blir galen när du hånar mig du ljuger och retar 

mig alldeles i onödan. Som sist varför skulle du håna mig. Varför spelar det ingen roll 

för dig att ljuga för mig. Sluta ljug för mig. Förstår dig detta med våld och helvete, men 

tillsammans kan vi laga eller börja nytt liv, du vet att det går vi har för mycket kärlek 

till varandra, lova mig att inte säga till barnen att jag sagt att jag hatar dig lova säg inte 

att jag kontaktat dig. JAG ORKAR INTE LEVA UTAN DIG” (Blomqvist, 2014:150). 

 

Maria fick ingen riktig upprättelse för det våld hon blivit utsatt för av Erik. Han fortsatte som 

tidigare nämnts skicka förvirrande mail där han uttryckt inledningsvis hur ledsen han var och 

bad om ursäkt, men vände sedan det hela till att det delvis var Marias fel. Han menade att 

alkoholen var skulden till hans beteende och att Maria borde insett det. Eriks bild av Maria 

stämde inte överens med den bild Maria återgav av sitt eget agerande efter uppbrottet, hon 

beskriver varken sig själv som lögnaktig eller som hånfull. 

 

Maria Blomqvist: “Jag skrev också i mina anteckningar att jag var arg på att Erik 

skyllde allt på mig. Det måste han väl fatta att det inte rättfärdigar hans våld mot mig. 

Är jag skyldig? Skrev jag. Ja kanske för att jag inte gick ifrån honom tidigare” 

(Blomqvist, 2014:149). 

 

Maria ifrågasätter sitt eget agerande och varför hon stannade kvar i våldsrelationen. Hydén 

(2001) menar att förväntningarna från omgivningen på en misshandlad kvinna är att hon ska 

aktivt agera med motstånd och bryta upp med mannen, första våldstillfället. Därför upplever 

Maria det som ett misslyckande och har svårt att släppa dessa tankar. Omgivningen kan 

uttrycka att om våld förekommit borde den utsatte lämnat för länge sedan, dessa tankar var 

svåra för Maria att släppa. 

 

Maria Blomqvist: ”Jag har med hjälp av gruppterapi insett att jag lider av 

posttraumatiskt stress. Problem som beskrivs tona ut ju längre tid som går. I och med 

den insikten har jag fått mer ro, och jag har förstått att det är kroppens sätt att reagera på 

det som finns som minne och som inte går att glömma” (Blomqvist, 2014:191). 

 

För Maria krävdes det en tid av gruppterapi för att hitta vägen tillbaka. Där fick Maria hjälp 

att förstå hur kroppen i efterhand reagerar på det trauma och våld hon blivit utsatt för. Hon 
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fick under terapin även hjälp med att hantera konsekvenserna av våldet (Blomqvist, 2014). De 

psykosociala konsekvenserna av våldet gav sig uttryck på liknade sätt för kvinnorna oavsett 

vilken typ av våld de blivit utsatta för. Dock lyckades de tar sig vidare efter flera års tid av 

bearbetning. 

 

6. Sammanfattning & slutdiskussion 

I den här studien har vi tagit del av tre misshandlade kvinnors självbiografier. De tankar som 

väcktes när vi arbetat med livsberättelserna var hur de kan likna varandra på många vis och på 

ett tydligt sätt kategoriseras en viss genre som i detta fall tragiska berättelser.  En genre med 

utmärkande gemensamma drag. Vi upplevde Marias och Annas berättelser på ett sätt typiska i 

sitt slag, de följer tydligare det mönster som Hydén (2001) beskriver om hur kvinnorna 

återger sin historia och hur de går in i en motståndsprocess. Veronikas berättelse var 

överraskande och annorlunda, samtidigt svårare att belysa. Hennes motståndsprocess började 

allt senare än de andra två. Dock var hennes självbiografi mer dramatiserad och väl uppbyggd 

för att fånga läsarens intresse. 

Gällande beskrivning av jaget såg Maria och Anna sig själva som överlevare på sätt och vis, 

eftersom de själva lyckades tar sig ur våldsrelationen genom polisanmälan, behandling och 

liknande. I samband med männen såg de sig själva som utsatta genom att ha fallit offer för 

männens våldshandlingar och maktspel. För Veronika tog det lång tid innan hon började 

förstå att hon blev psykiskt misshandlad av Manne.  Detta gjorde att Veronika egentligen 

aldrig såg sig själv som ett offer utan mer som en överlevare då enbart förmågan att kunna 

leva ihop med Manne gjorde henne till en skicklig spelpjäs i hans konstanta maktspel och 

därmed psykiska misshandel med hot, kontroll, ekonomisk begränsning och förödmjukande 

beteende (Axelsson, 2013). 

Alla tre kvinnor beskrev hur förövarna hade väldigt lätt för att göra sig själva till offer. Janne 

och Erik kunde bli ångestfyllda efter våldstillfällena och be om ursäkt, men samtidigt 

rättfärdiga sitt beteende genom att anklaga kvinnorna. Veronikas sambo Manne, som beskrevs 

som “ett barn” kunde också inta offerrollen väldigt lätt, detta genom att sitta tyst och tycka 

synd om sig själv tills dess att Veronika bett om ursäkt. Anna och Maria klandrade sig själva 

för männens våld emot dem, för att ha “gjort honom upprörd” eller misstagit våldet för att 

“han bryr sig om mig”. Ju längre förhållandena pågick desto mer kunde de båda kvinnorna 

inse att det enbart fanns en liten möjlighet till förändring hos männen. I samband med denna 
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insikt kunde de utsatta kvinnorna förstå att den som utövar våldet som bär hela ansvaret för 

det. Det fanns skillnader i berättelserna gällande vändpunkt och uppbrottsprocess. Eftersom 

att de alla är olika individer som blivit utsatta för skilda typer av misshandel som exempelvis 

fysiskt och psykiskt våld och har därmed utvecklat olika strategier för att klara av vardagen. 

Det har gjort att de kunnat stanna kvar i sina förhållanden under en längre tid. Det såg väldigt 

olika ut mellan kvinnornas gällande den slutgiltiga vändpunkten. Det blev tydligt i Annas och 

Marias berättelser, att de valde att lämna förhållandet när de nådde en gräns och insåg faran i 

att vara kvar i relationen. För Anna blev den slutgiltiga vändpunkten kvinnobehandlingen då 

hon fick insikt i att det faktiskt fanns ett liv efter Janne och att hon inte var ensam om sina 

upplevelser. Marias slutgiltiga vändpunkt beskriver hon som “den vackra dagen”, dagen hon 

polisanmälde Erik efter att han försökt skada henne för sista gången. Veronikas slutgiltiga 

vändpunkt blev hennes partners otrohet med hennes bästa väninna, detta var något hon inte 

kunde acceptera och därmed tog hennes och Mannes relation slut. Anna och Maria gjorde ett 

aktivt val att lämna sina män medan det var Veronikas partner som flyttade ut från deras 

gemensamma bostad och lämnade på så vis henne. 

De största likheterna i fråga om vändpunkt kunde vi finna mellan Anna och Maria. Likaså 

finner man likheter i deras våldsrelation till sina partners, sättet våldet utövats på, förövarnas 

osunda besatthet av dem och sedan deras ånger efter att de utövat våld mot kvinnorna. Samt 

det omfattande fysiska våldet och psykiska våld i form utav svartsjuka och kontrollbehov 

ifrån männens sida. Veronikas vändpunkt skiljde sig som tidigare nämnt ifrån Annas och 

Marias. Veronika som utsattes för dagligt psykisk misshandel och ett maktspel, men inget 

fysiskt våld, anmälde inte Manne under deras tid ihop då hon inte förrän långt senare in i 

relationen fick inblick i att hon blev utsatt för psykisk misshandel. Efter har läst 

självbiografierna funderade vi på hur uppbrottet i sig påverkar bearbetningen efteråt och om 

det har någon betydelse om man gör ett aktivt val att lämna den våldsamma mannen. Vi 

funderade på om det på så vis, var svårare för Veronika att gå vidare eftersom hon inte tagit 

steget självmant att lämna förövaren utan blivit lämnad för en annan kvinna. Sedan kan man 

fundera över om det var hennes säregna berättelser om våld i en relation som gjorde att hon 

blev misstrodd eller om det var för att förövaren lämnade henne. En annan tanke är Veronikas 

osäkerhet på om hon blev utsatt för psykisk misshandel då hon ofta funderade kring frågor 

som: “är psykiskt våld, riktigt våld?”. Alla tre kvinnor befann sig i det som Hydén (2001) 

kallar för misshandlade kvinnors uppbrott: motståndsprocessen. De tre kvinnorna utsattes 

under längre perioder för olika våldshandlingar, alla dessa händelser är en del av det som 
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kallas för uppbrotts- eller motståndsprocess. Det är alltså inte enbart den slutgiltiga 

vändpunkten som varit av betydelse. I slutändan, var det även allt det som hänt under 

relationens gång. Från första slaget och ända till uppbrottet (Hydén, 2001).  

För alla tre misshandlade kvinnorna medförde våldet psykosociala konsekvenser. Efter alla 

kvinnornas uppbrott ifrån männen, påbörjade en tid av oro, ångest, posttraumatisk stress, 

terapi och behandling. Oro och ångest kring hur deras liv skulle se ut utan männen och om 

nästa kvinna i männens liv skulle bli behandlad och misshandlad på samma sätt. För Veronika 

stod det redan klart vid uppbrottet att Manne och hennes bästa väninna inlett ett förhållande 

bakom Veronikas rygg (Axelsson, 2013). För Maria och Anna blev det aktuellt med terapi 

efter uppbrottet, för att kunna gå vidare med sina liv utan männen, men även för att bearbeta 

de traumatiska händelserna de varit med om (Videll, 2000). 
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