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Abstract: 

 

Vad är mystiken som skapar en attraktion kring de kriminella män som får vissa kvinnor till att 
vilja inleda en relation? Fenomenet att unga skötsamma kvinnor blir attraherade av män med en 

kriminell karriär är inget nytt då det oftast betraktas som ett oväntat beteende i samhället då man 

ofta på ett generellt plan undrar över hur upplevelsen av våld och kärlek kan existera samtidigt i 

kvinnornas dagliga tillvaro. Vissa menar att förklaringen till varför kvinnor utan brottsligt förflu-

tet attraheras av sådana män kan ligga i att mystiken som omger de kriminella männen efterlik-

nar den mystik som omger vissa kändisar och stjärnor. Syftet med min studie är att få en ökad 

förståelse för vad som i tre kvinnors förflutna, i deras tillvaro då och tidigare, har påverkat att de 

attraherades av våldsamma kriminella män trots den våldsamma tillvaro som då medföljde på det 

sociala planet. Metodiskt influeras studien av tankegångarna i grounded theory och har ett kvali-

tativt, hermeneutiskt upplägg där tematiska intervjuer återspeglar de tre kvinnornas upplevelser 

och erfarenheter som ligger till grund för att besvara frågeställningen. Teoretiskt har studien en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt där jag utifrån de tre intervjuade kvinnornas svar identifie-

rar tre kärnbegrepp; moderlighet, manlig auktoritet och inre instabilitet där resultatet visar att de 

stödjer vad som kan ha påverkat attraktionen till de kriminella männen. Vidare visar resultaten 

av analysen att de tre begreppens kontextuella betydelse som konstruerades ur de tre kvinnornas 

dolda vanor blir centrala för att förklara vad som i det förflutna kan ha påverkat de tre kvinnor-

nas attraktion till våldsamma kriminella män.  

 

 

 

 

Nyckelord: attraktion, moderlighet, manlig auktoritet, inre instabilitet, grounded theory, 

anomi, praxeologisk teori.            
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1. Inledning 

Då och då uppmärksammas i olika medier, som inom det litterära området, tragiska öden som i 

värsta fall slutar med mord av en kvinna när hon lämnar ett våldsamt kärleksförhållande som går 

emot mannens vilja. Men vad beror det på att kvinnor utan ett kriminellt förflutet faller för dessa 

våldsamma farliga män som använder hedersrelaterat våld för att styra sin omgivning och krimi-

nalitet som medel för att försörja sig och då bryter mot lagen och får en så kallad längre krimi-

nell karriär som levnadsstil? Rimligen borde det redan vid en inledande relation med en krimi-

nellt belastad person uppstå en viss tvekan hos en kvinna som själv inte har en anknytning till ett 

kriminellt liv. Trots detta sker det att vissa kvinnor faller för dessa män trots att männens tillvaro 

styrs och hålls ihop av våld och brott. Vad är det i dessa män som kvinnorna attraheras av, vilka 

kvinnor är det som fastnar och vilka är orsaksfaktorerna? Förbjuden frukt, skriver Michael Thy-

berg, som själv fått kvinnlig uppskattning när han brutit mot lagen (Expressen, 2009). Jag vill 

fördjupa mig inom detta ämne för att få en bättre socialpsykologisk förståelse utifrån kvinnornas 

upplevelseperspektiv, vad som kan ha påverkat och vad som stödjer en attraktion till en kriminell 

man vars hela sociala tillvaro styrs upp av ett hedersrelaterat våld. I olyckliga fall kan det inne-

bära att kvinnan drabbas av ett mer akut våld och blir bragd om livet om hon lämnar förhållandet 

mot mannens vilja. Därför tycker jag det är viktigt att väcka en vetenskaplig diskussion kring 

ämnet för att man ska börja utveckla mer förebyggande åtgärder som berör det mer akuta våldet i 

förhållanden både på det objektiva och subjektiva planet. Det är särskilt viktigt då det ofta saknas 

effektiva handlingsplaner i krishantering, i de berörda statliga organisationerna, samt hjälporga-

nisationer, som kommer i kontakt med de kvinnor som hotas till livet då de lämnar ett kärleks-

förhållande mot mannens vilja, särskilt i de grupper där våldet har en mer akut hedersrelaterad 

karaktär där det krävs snabba åtgärder (Aftonbladet, 1999, 2008).  

 

1.2 Bakgrund och tidigare forskning 

I denna undersökning har jag valt att studera tre kvinnors upplevelser om vad som i det förflutna 

kan förklara deras attraktion till en våldsam kriminell man trots den våldsamma omgivningen 

(Sarnecki, 2003; WHO, 2010).  Hur kan kontraster av intensiva känslotillstånd som våld och 

attraktion existera sida vid sida i en förälskad kvinnas upplevelsevärld? Det växande antalet 

dödsfall av kvinnor som befunnit sig i våldsamma parförhållanden som har uppmärksammats i 

media och annan litteratur under senaste åren har ofta varit en återkommande samhällelig dis-
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kurs, som handlar om en avsaknad av tillräckliga resurser för att kunna bemöta ett mer akut slag 

av våld (Aftonbladet, 1999, 2008). Ofta medvetandegörs bristen av kunskap inom detta område i 

dag när kvinnan redan är död eller är jagad och det bara är en tidsfråga innan hon blir bragd om 

livet (Aftonbladet, 2006; Graaf, 2006; BRÅ, 2009). Den hjälp som i dag erbjuds genom olika 

statliga myndigheter och hjälporganisationer som ROKS och SKR, som de drabbade kvinnorna i 

dag kommer i kontakt med, är mer anpassade för kvinnor som utsätts för en daglig misshandel 

där det dödliga våldet har en annan mer utdragen karaktär än en mer akut karaktär som bygger på 

heder (Sarnecki, 2003). Därför anser jag att detta ämne kring de mer hedersrelaterade fallen av 

hot som berör ett mer akut våld som vänds mot kvinnor i olika sociokulturella grupper utifrån en 

förebyggande utgångspunkt bör centraliseras och uppmärksammas mer och närmare undersökas 

på ett socialpsykologiskt plan ur ett vetenskapligt perspektiv. Någon tidigare forskning som är 

relaterad direkt till vilka upplevelser som stödjer, förklarar varför kvinnor attraheras av våld-

samma kriminella män har inte hittats i de organisationer som bedriver forskning eller som arbe-

tar med våldsutsatta kvinnor. Men Charlotte Agevall (2012) belyser i sin avhandling kvinnors 

begripliggörande av ”Våldet och Kärleken” där hon studerar mäns våld mot kvinnor i nära rela-

tioner. Brottsförebyggande rådet har även genomfört studier som berör att anstalts- och frivårds-

personal inom kriminalvården saknar socialpsykologiska samt socialpedagogiska kunskaper då 

det gäller att på ett kompetent sätt hantera de intagnas sociala familjerelationer (BRÅ, 2009). En 

studie som kan ha en större betydelse än de tidigare för min studie är en av BRÅ:s studier som 

bekräftar en viss benägenhet till att skötsamma kvinnor kan dras till kriminella män där Chy-

lickis studie från 1992 visar att band till en icke-kriminell kvinna kan vara en betydelsefull faktor 

bland unga män som upphörde med brottslighet (BRÅ, 2009). Det finns även en mängd forsk-

ning om misshandlade kvinnor som inte berör mitt syfte i studien men som belyser själva miss-

handelprocessen i sig och de olika orsaksfaktorerna kring varför kvinnor stannar eller lämnar. 

Man menar att kvinnans beslut står i relation till olika yttre faktorer, såsom socioekonomiska 

faktorer och inte vad kvinnan känner för mannen på ett känslomässigt plan. Se exempelvis 

”Genväg till forskning” av Viveka Enander (2011). Under studiens gång användes även komplet-

terande litteratur av relevanta teoretiker som på något vis berör mitt fenomen då det var svårt att 

finna annan forskning kring mitt ämne som flera verk av Durkheim, Foucaults: ”Vansinnets 

historia” (1992)  och Baumans: ”Flytande rädsla” (2007) som en del av sen postmodernistisk 

teoretisk litteratur, såsom verk av Giddens (2001), Hirdman (2001) och Holmberg (2007). 
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1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med min undersökning är att utifrån tre kvinnors upplevda berättelser studera vad i deras 

förflutna som kan ha påverkat och gett stöd åt en attraktion till en våldsam man med kriminella 

drag, eller tillhörande någon kriminell grupp, vars sociala normer som hålls ihop av ett våld, som 

ligger utanför det moderna sociala samhällets normiska referensram.  

Frågeställning: Hur kan man förklara ur de tre kvinnornas berättelser deras upplevda attrak-

tion till en våldsam kriminell man?  

 

2. Metod - Metodologiska utgångspunkter 

Uppsatsen har ett kvalitativt och hermeneutiskt upplägg där man använder sig av tematiska djup-

intervjuer, det vill säga att det empiriska materialet samlas in med hjälp av intervjuer där de tre 

kvinnornas erfarenheter och upplevelser ligger till grund för att svara på studiens frågeställning. 

Forskningsfältet var svårtillgängligt och försvårade den metodiska och empiriska utvecklings-

processen genom att det var svårt att få tag på passande respondenter. Det var tidskrävande då 

kvalitativ forskning tenderar i en överensstämmelse med Yvonne Lincoln och Egon Gubas natu-

ralistiska tillvägagångssätt, att arbeta under förutsättningen med att ”sociala realiteter är helheter 

som i sig inte går att förstå isolerade från deras kontexter och som heller inte då kan brytas upp 

för separata studier av deras delar” (Denscombe, 2006 s.206). Sökandet efter passande respon-

denter och passande metoder resulterade slutligen i att det empiriska materialet av de intervjuade 

kvinnornas svar samlades in med hjälp av metoden snöbollseffekten samt bearbetades och sam-

manställdes med hjälp av tankarna i grounded theory, som är en empiribaserad teoriutveckling 

där teorier och hypoteser bildas med teori som underlag (Nylén, 2005).   

 

2.1 Forskningsfältets tillgänglighet – Snöbollseffekten 

Forskningsfältet var svårtillgängligt viket till stor del berodde på säkerhetsskäl då sekretesslagen 

måste skydda kvinnor som har varit våldsutsatta. Det var mycket svårt att få tillträde till allmän 

information hos olika myndigheter som t.ex. polisen, kvinnojourerna, socialförvaltningen samt 

inom olika organisationer och inom sjukvården. Det gjorde att möjligheten till att finna respon-

denter och informanter var svårarbetad till en början. Det tog tid och krävdes många telefonkon-

takter, vilket bidrog till att jag valde att använde mig av metoden snöbollseffekten. Med snö-

bollseffekten avses att urvalet av viktig information kring fenomenet bestäms genom en process 
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där en person hänvisar vidare till nästa person (Denscombe, 2006). Det resulterade i att jag slut-

ligen träffade tre passande kvinnliga respondenter. Min personliga erfarenhet kring fenomenet 

sen tidigare då jag hjälp flera kvinnor i liknade situationen bidrog positivt till att lättare få möj-

ligheten till att prata med informatörer på olika myndigheter. Det gällde även gensvaret i de per-

sonliga intervjuerna då de involverade både från myndigheters håll och respondenterna kände en 

större trygghet och på så vis även ett förtroende för mig som forskare.   

 

2.2 Avgränsning, etniska ställningstaganden, urvalet och valet av kvinnorna i studien  

Urvalet av den kategori kvinnor som intervjuats var ett subjektivt urval vars term betyder att 

forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller företeelser som skall undersökas 

(Denscombe, 2006). Kvinnorna i studien är tre kvinnor som kan vara vilka som helst men som 

av ett sammanträffande i sitt förflutna råkat stötta på en kriminell man och där en av kvinnorna 

själv blev kriminell. De tre kvinnorna kommer från en svensk bakgrund och är i dag är alla fria 

från kriminella män och där de trots den negativa livserfarenheten lyckats återgå till ett normali-

serat liv. Kvinnornas uppfyller då förutsättningen av att se det förgångna med objektiva ögon och 

har i dag en hälsosam distans till den gamla relationen med sin destruktiva och våldsamma kon-

text vilket även gör att studiens validitet och reliabilitet stärks. De tre intervjuade kvinnornas 

namn är utbytta och är då av hänsyn till etiska principen, som varje forskare bör ta hänsyn till, fri 

från faror eller andra faktorer som kan påverka situationen på ett negativt sätt för kvinnan, då ett 

känsligt ämne berörs (Denscombe, 2006). För att kategorisera och urskilja vilka män som stu-

dien syftar till när det gäller det kriminella kopplade till kvinnornas förflutna, som nämns ha en 

kriminell karriär, är män med en professionell kriminell karriär som varar över tid, där graden av 

professionalitet visar hur länge karriären varat och även varierar allt från några utsvävande år i 

tonåren till en 30-årig brottslig livsstil (BRÅ, 2009; Sarnecki, 2003).  

 

2.3 Presentation av de 3 intervjuade kvinnorna Maja, Anna och Kristina  

Maja: Är en 46 årig kvinna med svenskt ursprung, med ett kriminellt förflutet, där hon varit 

drogberoende från och till sedan 13 års ålder. Maja är i dag fri från droger och kriminalitet. Hon 

har i dag en ansvarsfull position i en hjälporganisation där hon hjälper både kvinnor och män 

med ett kriminellt förflutet att hitta tillbaka till sig själva och att återvända till livet. Maja är idag 

inte jagad eller hotad till livet. Detta kan bero på att vissa i hennes förflutna är döda på grund av 
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det hårt kriminella liv de levt och för att hon lyckats bryta sig ur de kriminella kretsarna och 

drogmissbruket.  

Anna: Är en kvinna med svenskt ursprung och är i 45-årsåldern men som aldrig i egen person 

varit kriminell, men som i hela sitt liv har dragits till män med kriminell bakgrund och har levt 

tillsammans som vuxen kvinna med en man med kriminella drag och med ett ”outsider” bete-

ende. Hon blev jagad och hotad när hon bröt sig ur relationen med en man hon hade ett 10 årigt 

långt förhållande med. Hon var tvungen att fly för livet med sin son under den tid som hotbilden 

var stark och mannen vägrade att emotionellt ”släppa” henne. Hon arbetar i dag som coach/tera-

peut där hon tar hand om människor med olika beroenden, traumatiska upplevelser och med 

kvinnor som utsatts för våld i hemmet. Hon lever i dag ett normalt liv med en man som hon har 

ett lyckligt förhållande med.  

Kristina: Är en 63-årig kvinna med svenskt/finskt ursprung som levt hela sitt liv med spänning 

och fart. Hon har upplevt mycket kring livet, både på gott och ont. Hon levde med en kriminell 

man i 10 år. Hon umgicks med hans umgängeskrets och stötte därför på kvinnor som hade lik-

nande liv. Hon har alltid varit en kvinna som har tagit hand om socialt utsatta människor på en 

ideell nivå, som många av hennes partnerförhållanden visat då de flesta män hon varit tillsam-

mans med på något sätt varit socialt missanpassade. Hon lever i dag som pensionär med en lugn 

och harmonisk man som är motsatsen till de tidigare män hon levt med.  

 

2.4 Den ostrukturella tematiska intervjun  

Valet att använda den ostrukturella intervjun gav en möjligheten till att utveckla ett naturligt 

ömsesidigt samtal med respondenterna. I rollen som forskare gav det en frihet att finna nya upp-

täckter utan att påverka respondenten, då intervjumetoden i sig inbjuder till djupgående under-

sökningar, som utforskar personliga erfarenheter och känslor. Den personliga intervjun är lätt att 

kontrollera då det handlar om en persons idéer att sätta sig in i och ledsaga under intervjun. Det 

praktiska utförandet av intervjun underlättades genom att man som forskare kunde anpassa sig 

efter respondenten när det gällde att genomföra intervjun relaterat till tid och plats som uppstod 

med väldigt korta varsel (Denscombe, 2006). Tematiska intervjun utgår från att kvinnornas svar 

sorteras upp i ett antal teman förankrat till utgångspunkten i frågeställningen vilket i analysdelen 

sedan bearbetas med hjälp av de ledande provisoriska frågorna i intervjuguiden. Det specifika 

med den tematiska intervjumetoden är att läsaren sällan får en sammanfogande bild av den be-
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rörda intervjuns personer då den inkommande empirin av intervjupersonerna lyfts fram under 

bearbetningen av det inkommande materialet i slutanalysen där det är befogat och relevant i form 

av teman som tas fram av de provisoriska frågorna i intervjuguiden för att svara på frågeställ-

ningen (Denscombe, 2006). Under intervjuns utförande återkom jag ofta till samma frågor för att 

bekräfta de svar jag fått innan, då jag inte kunde kontrollera de empiriska svaren på något annat 

sätt än under intervjuns gång. Diktafonen kom väl till pass som intervjumedel då man kunde utgå 

ifrån att fokusera på intervjuns symboliska dimension i ett syfte av att tyda svaren och för att få 

en helhetsuppfattning kring kvinnornas svar och agerande under intervjun som t.ex. ansiktsut-

tryck, gester osv. Jag var noga med att komplettera med minnesanteckningar som jag fastsällt 

och observerat under intervjun direkt efter respondenten gått för att säkra informationen om jag 

skulle förlora bandmaterialet. Respondentintervjuerna blev till en vis del även informantinter-

vjuer då två av dessa kvinnor som tidigare varit utsatta i dag även arbetar inom sociala områden, 

som till en viss del berör samma område som fenomenet i min undersökning, vilket då även gör 

dem till informatörer vilket bidrog till lite extra information om hur det i dag såg ut kring kvin-

nornas arbetsroll som berör mitt fenomen till en viss del. (Denscombe, 2006). 

 

2.5 Bearbetning av de tematiska intervjumaterialen med hjälp av analystekniker  

Enligt Esaiasson finns det ett gränslöst val av analystekniker när det gäller att bearbeta ett kvali-

tativt intervjumaterial för att finna svar på en problemformulering. Han skiljer på olika samman-

fattningstekniker som kategorisering och koncentrering (Esaiasson, 2003). Båda teknikerna an-

vändes för att kunna uppnå en teoretisk mättnad under bearbetningen av det kvalitativa intervju-

materialet för att finna aspekter som kan beskriva kvinnornas attraktion till de kriminella män-

nen. Koncentrering: Innebär att man pressar samman olika uttalanden där den väsentliga in-

nebörden inte får gå förlorad och där man samtidigt formulerar om olika stycken till korta kon-

cisa formuleringar i form av kodad intervjudata genom att sammanfatta uttalanden eller skriven 

text till ett enhetligt innehåll. De kodade data som uppkommer är begrepp som representerar la-

tenta gemensamma beteendemönster i de inkomna data som kan förklara fenomenet (Esaiasson, 

2003).  

Kategorisering: Jag använder mig även av denna teknik som markerar förekomsten av en viss 

kategori och tittar på om intervjupersonerna är för eller mot (Esaiasson, 2003). För att få en teo-

retisk mättnad som krävs för att kunna framställa en god empiri följdes en noggrannhet av 
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att regelbundet bekräfta de uppkomna teoretiska enheterna tills jag inte kunde få ut något mer av 

materialet, då det är viktigt att forskaren fullföljer sin undersökning till dess frågorna besvarats 

ur ett empiriskt utgångsperspektiv. Därav framställdes de relevanta huvudfrågorna systematiskt 

som senare fick en tematisk form som omfattade förklaringen av problemområdet från ett flerdi-

mensionellt perspektiv (Denscombe, 2006; Nylén, 2005). 

 

2.6 Grounded theory 

De metodiska utförandena av intervjuerna krävde en öppen tematisk form. Det bidrog att det me-

todiska arbetet i sig behövde struktureras upp och att man slutligen valde att utgå ifrån tankesät-

tet av metoden grounded theory (Nylén, 2005). Inom grounded theory utgör främst forskarens 

egna iakttagelser grunden till kunskap. Det utmärkande för metoden är den inkomna empirin ur 

vilket man genererar sannolikhetsbaserade data till nya teoretiska begrepp för att förklara sociala 

konstruktioner av mänskliga beteenden kopplat till något fenomen. Målet är att man genererar 

teorier ur den befintliga verkligheten med hjälp av induktion och deduktion för att kunna obero-

ende av annan teoretisk kunskap förklara det aktuella problemområdet. Metoden tillåter att man 

använder sig av annan information under själva forskningsprocessen men menar att det är viktigt 

att befintliga teorier och tidigare kända hypoteser relaterat till fenomenet inte används i början av 

utforskandet utan i slutfasen av forskningsprocessen (Nylén, 2005). Detta framställer Glasser och 

Strauss i ”The Discovery of Grounded Theory” (1967) i en av deras premisser där de anser att 

man kan generera teorier utifrån olika data och att det betyder att många hypoteser och begrepp 

inte enbart har sitt ursprung i data, utan är utarbetade systematiskt under tiden forskningen pågår. 

De framhåller även vikten med ett öppet sinne vilket inte innebär att forskaren har ett blankt 

sinne beträffande ämnet utan att de istället är välinformerade. Forskaren är då öppen för upptäck-

ter av nya relevanta faktorer då man menar att: ”Naturligtvis går forskaren ut och studerar ett 

område med ett speciellt perspektiv, och med ett fokus där man har en allmän fråga eller ett pro-

blem i tanken. Men att forskaren även till en början bör studera området utan någon förutfattad 

teori som dikterar vad som är relevanta föreställningar eller hypoteser” (Denscombe, 2006 

s.253). Detta följdes under analysprocessen av det inkomna intervjumaterialet samt under kate-

goriseringen av dataempirin under de teman som vidare under realiseringsprocessen fångade upp 

fenomenets flerdimensionella kontext, då ”valet av människor, texter eller företeelser som skall 

ingå i undersökningen måste följa detta tillvägagångssätt, en rad upptäckter, i vilket urvalet trä-
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der fram som en serie beslut baserade på resultaten av tidigare etapper i undersökningen” 

(Denscombe, 2006 s.35).   

 

3. Teoretiska utgångspunkter  

3.1 Durkheims tankar kring holism, anomiteorin 

Studien har en socialkonstruktivistisk teoretisk utgångspunkt, som söker och förklarar beting-

elser i de dolda, som håller samman det sociala livet, såsom seder, normer, traditioner och 

myter som ligger till grund för handlingar som inte baseras på en synlig beteendeverksamhet 

(Engdahl, 2006). 

Durkheim (1978, 1993) beskriver på så vis en metaforisk funktionalism där han efterliknar sam-

hället efter en levande organism som för sitt egna liv av normer och seder som individen i sig 

inte kan påverka. Han menar att det är individen själv som via sina omedvetna val gör samhället 

och även då sina subjektiva val i form av ett förvirringstillstånd (anomi) som vidare bidrar till 

uppkomsten av både dåliga och bra sociala betingelser. Det har en avgörande påverkan på indi-

viden genom att det påverkar hur individen på ett dolt plan kommer att förhålla sig till olika 

social sammanhang och slutligen även deras val av handlingar som har avgörande konsekvenser 

för samhället i stort (Durkheim, 1978, 1995). Durkheim (1982) menar att vi sällan är medvetna 

om de sociala krafterna omkring oss förrän vi på en individnivå väljer att gå mot strömmen. Han 

menar att i samband med en låg grad av kontroll hos individen kan de uppstå någonting han kal-

lar anomi, som betyder upplösning eller kaos. Anomi ansågs vara en följd av att det moderna 

samhället utsattes för kraftiga förändringar och urbaniseringsprocesser som t.ex. när det kollek-

tiva livet tog mer form åt den mer individualiserade livstilen. Kraftiga förändringsprocesser kan 

leda till oklara normer bland samhällets individer och orsaka en inre dold obalans påverkat av ett 

förvirringstillstånd (anomi) och som kan orsaka ett sökande hos individen, efter en avsaknad av 

något, som kan leda till olika typer av avvikande beteenden i praktisk handling, såsom självmord 

och kriminalitet eller andra avvikande val eller beteenden (Durkheim, 1978, 1993, 1995).  

 

3.2 Bourdieu - praxeologisk teori, praktiskt sinne, det symboliska våldet och det andro-

centriska synsättet 

Bourdieu ställde den grundläggande frågan varför människor agerar som de gör i specifika soci-

ala sammanhang vilket han menar handlar om kausalitet, ett orsakssammanhang i ett förhållande 
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mellan aktör och struktur, vilket han utvecklade i sin praktteori. Han menade att den praktiska 

hanteringen av de objektiva livsvillkoren lagras i individen som överförs via subjektiva disposi-

tioner som på ett osynligt plan styr individens medvetna värderingar, tänkande och handlande. 

Bourdieu förklarar, ur ett könsteoretiskt perspektiv underhållandet, de stereotypa könsrollerna, 

med existensen av den manliga dominansen som visar sig genom den manliga styrkan som han 

kallar det symboliska våldet. Han menar att det är ett osynligt mjukt våld som inte märks av offret 

till en början i kärleksrelationer tills det stereotypa manliga och kvinnliga, under det sociala sam-

spelet, hamnar i konflikt som inte längre passar in i den naturliga ordningen vilket Bourdieu 

kallar det androcentriska synsättets schema, där kvinnan är underordnad mannen (makronivå). 

För att förklara hur den naturliga ordningen reproduceras på det praktiska planet utifrån ett sub-

jektivt perspektiv använder sig Bourdieu av sin praxeologiska teori där han visar hur det kultu-

rella och det subjektiv godtyckliga tillsammans skapar en känsla av det naturliga som det andro-

centriska synsättets schema praktiskt beskriver via det praktiska sinnets funktion, hur individen 

omedvetet under tidens gång införlivat den manliga ordningens strukturer i vårt undermedvetna 

som något naturligt. Bourdieu (1999) visar med sin praxeologiska teori en teoretisk förståelse 

om hur människan på ett praktiskt plan införlivar de underliggande beteendestrukturerna relaterat 

till något socialt orsakssammanhang och hur de underhålls med hjälp av begreppen habitus, fält 

och kapital som orsakar en naturlig handling hos individen (Bourdieu, 1999). Habitus är de ra-

mar som individen måste använda sig av i det sociala rummet och som styr hur individen skall 

göra, tänka och handla i den sociala världen. Dessa ramar eller normer är resultat av erfarenheter, 

kollektiva minnen, sätt att röra sig som ristas in i människors sinnen och kroppar. Vi blir den vi 

förväntas vara. Bourdieu anser att den manliga dominansen styr den sociala ordningen i sam-

hället via könshabitus som skapas av det biologiska könets skillnad. Redan från barnsben präglas 

man av det som anses vara kvinnligt respektive manligt. Dessa föreställningar formas sedan av 

olika könsmönster i form av symboliska kapital (Bourdieu, 1986). Med hans teori om den natur-

liga ordningen och som han även kallar den romantiska relationen kan man med hjälp av köns-

habitus och den osynliga strukturens praxis realisera innehållet av olika könsmönster i genus-

systemets sociala normiska funktion. Jag utgår även från det interaktionistiska perspektivet på en 

mikronivå med hjälp av Bourdieus begrepp habitus, fält och kapital för att kunna se de stereo-

typa könsaspekterna i praktiken. Bourdieu (1999) kallar även den här typen av dragning mellan 

man och kvinna för den mystiska auran som han förklarar som den traditionella romantiska par-
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relationen där mannen bär den symboliska makten och därför innehar den dominanta rollen som 

är det dolda symboliska våldet, som tar formen av kärlek, då kvinnan upplever det som en man-

lig attraktiv egenskap då hon behöver manligt beskydd. Bourdieus begrepp hedersspel beskriver 

liknande sammanhang då hans synsätt om den romantiska kärlekens funktion, som bygger på en 

illusion och som spricker hos kvinnan när den manliga rollen hamnar i konflikt med den kvinn-

liga, då hon inte följer det han säger (Bourdieu, 1999).    

 

4. Teoretisk analys och slutsats utifrån Maja, Anna och Kristinas berättelser  

Under den här rubriken bearbetas det empiriska materialet ur fem teman med hjälp av inter-

vjufrågor, som i sig katigoriserar meningsenheterna och huvudinnebörden utifrån kvinnornas 

berättelser. Det som realiserats och som under slutanalysen konstrueras ur kvinnornas berät-

telser sätts under den här delen i relation till de teoretiska perspektiven och det syfte som 

undersökningen baseras på. Under varje tema görs det även en kompletterande analys och 

bearbetning med hjälp av Bourdieus (1999) praxeologiska teori och hans begrepp könshabi-

tus, hexis, doxan, det praktiska sinnet, det symboliska rummet, som beskriver genererandet av 

det som stödjer konstruktionen av de tre huvudbegreppens innehåll, som blir uppsatsens teore-

tiska bidrag och som förklarar de tre kvinnornas attraktion till en kriminell våldsam man. 

 

4.1 Tema 1: Familjeförhållanden 

 Man kunde tydligt se hos alla tre kvinnorna genom deras kroppspråk att de var starkt påverkade 

när alla tre respondenterna beskrev att mödrarna tog huvudansvaret både på det praktiska och 

känslomässiga planet i deras barndomshem medan fäderna tog mer den bestämmande och domi-

nanta rollen som Maja här antyder: ”Jo min pappa var en periodare och min mamma var nykte-

rist och vi var fem syskon och mamma var alltid den som fixade och donade…skrek och ga-

pade… hon hade fullt upp med att ta hand om min far som ändå skulle vara den som alltid hade 

sista ordet enligt han själv och enligt mor och var den som då bestämde i det stora hela…fast det 

var mamma som skötte allt samt hushållssysslorna. Hon höll även koll på oss barn. Vi barn fick-

klara oss själva då det gällde den sociala biten i formen av känslomässigt stöd… det fann nog 

jag och mina syskon utanför hemmet…Pappa hade även knarkat om han hade fått chansen till 

det då han bara brydde sig om sitt missbruk och levde sig in i det på ett oansvarigt sätt, men 

ändå tog sig rätten och var den som bestämde när något stort skulle beslutas. Mamma sa aldrig 



11 
 

något i dessa moment fast det egentligen var hon som tog ansvar för hela familjefunktionen och 

borde haft sista ordet….”. 

Även Anna:s upplevelse av hur hon upplevde föräldrarnas relation ger samma underliggande 

budskap då hon säger att: ”Min pappa var en alkoholist samt som jag hade en mamma som var 

medberoende till honom…då hon kunde accepterade en sådan livssituation, alltså hans oansva-

riga beteende. Min mamma var helt enkelt navet i familjen och vi barn kom oftast i kläm då 

pappa alltid kom först. Hon var så upptagen av honom fast han var så beroende av spriten, sam-

tidigt som hon såg upp till honom!" Mamma tvättade och lagade mat. Det var inte så mycket 

Mer som fanns kvar för oss barn på det känslomässiga planet. Pappa var den som man alltid 

skickades till när vi skulle få lov till något som skulle göras utanför hemmet, vilket upplevdes 

som en speciell situation då det kändes som att det var det enda gången som min pappa såg mig! 

Han var den som alltid hade sista ordet...någon man såg upp till och hade respekt för! Pappa 

var avstängd mot oss barn... han bestämde bara… annars kändes det som han var någon figur 

utanför familjen.... som var så speciell mer än oss andra då mamma tassade för honom” .  

Kristinas beskrivning till skillnad från Majas och Annas var att hon aldrig bodde hemma hos 

sin alkoholiserade styvmor och biologiske far utan hos sin farmor och farfar: ”Farmor var 

Husmodern i familjen. Farfar var den som jobbade och kom hem till ett färdigt dukat mat-

bord....det var något som man aldrig ifrågasatte. Farfar var familjens överhuvud som man såg 

upp till! Farmor var annars den som fysiskt tog hand om farfar och som samtidigt beundrade 

honom när han sa något då han ansågs vara den mest kunskapserfarne. ”Farfar var familjens 

överhuvud….. På den tiden var det mannen som hade ansvaret för den teoretiska biten, att ta 

alla viktiga beslut i alla fall hade han alltid slutordet medan farmor skötte det praktiska i hushål-

let. Det var så det fungerade i alla hem då tycker jag!” 

En analys och tolkning och generandet av begreppen moderlighet och manlig auktoritet  

Man kan här se hur delar av begreppen moderlighet och den manliga auktoritetens kontextuella 

innehåll genereras ur kvinnornas berättelser som kan stödja en förklaring till att kvinnorna i sitt 

förflutna attraherades av en våldsam kriminell man. Som Anna här utrycker det:” Min mamma 

var helt enkelt navet i familjen och vi barn kom oftast i kläm då pappa alltid kom först. Hon var 

så upptagen av honom fast han var så beroende av spriten, samtidigt som hon såg upp till ho-

nom!" . Enligt Bourdieus praktteori (1999) ingick kvinnorna på det praktiska planet i en par-

relation med en given underlägsen könsroll som föräldrarnas då vissa objektiva möjlighetsbe-
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tingelser ligger utanför individens påverkan via det praktiska sinnet och sedimenteras i form av 

synsätt om sig själv och världen på det subjektiva planet (Durkheim, 1978, 1993, 1995; Bour-

dieu, 1999). Kvinnornas könsdisposition kom till i praktiken via praktiska sinnet från deras far 

och mor i barndomen genom de underliggande objektiva beteendestrukturerna. De är de proces-

ser som förvandlar historien till det naturliga under interaktionen i det sociala rummet till de tre 

kvinnornas subjektiva upplevelsedisposition via könshabitus där mannen har den mer domine-

rande manliga auktoritativa rollen och kvinnan den mer underlägsna svagare moderliga omhän-

dertagande rollen (Bourdieu 1999). Som Kristina här utrycker det: ”Farfar var familjens över-

huvud som man såg upp till! Farmor var annars den som fysiskt tog hand om farfar och som 

samtidigt beundrade honom när han sa något då han ansågs vara den mest kunskapserfarne. 

”Farfar var familjens överhuvud…..”   De uppkommande begreppen moderlighet och manlig 

auktoritet har liknande konstruktion som man kan stödja med Bourdieus begrepp den naturliga 

ordningen, det androcentriska synsättets schema, där kvinnan är underordnad mannen som han 

förklarar hålls samman med hjälp av begreppen manlig dominans och det symboliska våldet. För 

att förklara hur den naturliga ordningen reproduceras på det praktiska planet utifrån ett subjek-

tivt perspektiv kan man med Bourdieus praxeologiska teori generara hur de två begreppen man-

lig auktoritet och moderlighet via könshabitus och hexis, som vidare relateras till doxan via det 

praktiska sinnet, visar de underliggande struktursammanhangen, betingelserna i de dolda. Detta 

kan stödja hur val av man producerades genom praktiska sinnet varför de tre kvinnorna i prakti-

ken från första början attraherades av en dominant våldsam kriminell man. Kvinnorna tolkade 

enligt denna analys i de dolda att hans våldsamma karisma som en attraktiv manlig auktoritet 

och då i praktiken upplevde honom som romantisk och beskyddande. Som man här kan se en 

underton av vad Maja här säger: ”Jag kom själv in på mitt kriminella spår via en kriminell man 

som jag sökte stöd och trygghet hos redan som tonåring.” Kvinnorna har den dolda uppfattning-

en med sig från första början via den naturliga ordningen att mannen har den mer givna be-

stämmande auktoritativa rollen då hon tolkar den som manlig och att kvinnan är den mer under-

lägsna moderliga omhändertagande rollen i en relation (Durkheim, 1993; Bourdieu, 1999).  

 

4.2 Tema 2: Kvinnornas uppfattning om det stöd de fick som barn från vuxenvärlden  

Enligt Majas och Annas berättelser hade de samma erfarenhet när det gällde släktrelationerna. 

Båda beskriver att de inte hade tät kontakt med sina föräldrar eller släktkontakter som får dem att 
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känna att omgivningen inte engagerade sig och att de var övergivna. Maja beskriver här hur hon 

hanterade sin upplevelse av ensamhet i hemmet: ”Jag sökte mig till mina kompisar där ute för 

jag hade ingen att prata med hemma. Alla syskon for ständigt runt. Det var ett evigt springande 

in och ut där hemma ingen brydde sig egentligen var vi var på dagarna efter skolan. Vi gjorde 

helt enkelt som vi ville med vår tid efter skolan. Då vi umgicks med vänner hur mycket vi ville.” 

Man kan även här se en antydan till att Maja inte fick någon social uppskattning som barn då 

hon här beskriver hur hon upplevde tiden som positiv då hon satt häktad en gång: ”På häktet 

kändes det som om någon verkligen såg mig för den jag var... för första gången innerst inne”. 

Anna antyder samma sak att hon kände sig ensam som barn och en avsaknad av sociala band då 

hon kände sig ensam och förbisedd av modern: ”Mamma hade inte tid med oss. Jag var oftast 

ensam ute med mina kompisar. De var som min familj. Vi hjälpte och stöttade varandra i olika 

situationer som t.ex. om någon inte hade råd att köpa cigg så köpte alla det åt en...vi delade på 

allt.” Kristina, till skillnad från Maja och Anna, har vuxit upp med täta släktkontakter då hon 

bodde hos sin farmor och farfar. Hennes far hade övergivit medan hennes psykiskt sjuka mor 

befann sig på institution. När Kristina var spädbarn hade modern misskött henne. Kristina be-

skriver sin upplevelse kring hennes närmaste relationer med samma underliggande budskap, som 

säger att hon kände sig ensam och var utan ett känslomässigt stöd: ”Jag blev väl omhändertagen 

som barn av farfar och farmor och de andra i släkten men kände mig i vägen hela tiden då jag 

ständigt fick höra hur synd det var om mig. Jag hörde inte hemma någonstans ... ingen mamma 

och ingen pappa.” Eller som Kristina även uttryckte det då hon beskrev att hon blev förvånad 

över faderns reaktion vilken då bodde på samma ort när hon som 17-åring skulle flytta från Norr-

land till Stockholm: ”Jag trodde att han inte tyckte om mig och vart jätteförvånad när han vart 

ledsen den dagen då jag sa att jag skulle flytta ner till Stockholm då jag hade bott hela tiden un-

der min uppväxt hos farmor. Jag trodde att han inte brydde sig om mig.” 

Analys och tolkning och genererandet av begreppet inre instabilitet 

Kvinnornas beskrivningar kring hur de upplevde de nära sociala relationerna inom familjen visar 

hur genererandet av de sociala tingen som utgör begreppet inre instabilitets kontextuella innehåll 

kan ha realiserats och som kan stödja uppkomsten av deras attraktion till de våldsamma krimi-

nella männen. Detta har överförts till kvinnorna till det praktiska planet via habitus med hjälp av 

hexis via doxan skapat deras objektiva dolda upplevelsedisposition av en inre instabilitet (Bour-

dieu, 1999). Den normlösa tillvaron i hemmet som både Anna och Maja beskriver där det fick 
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göra vad de ville, där ingen vuxen i släkten brytt sig om dem på det sociala planet, då mamman 

ägnade all uppmärksamhet åt faderns behov då fadern ägnade all tid till sitt missbruk, vilket i de 

dolda via det praktiska sinnet gav kvinnorna en känsla av otrygghet som begreppet inre instabili-

tets innehåll stödjer (Bourdieu, 1999). Därav fick de aldrig ett socialt band till någon vuxen då 

det inte fanns ett stabilt vuxenstöd som kunde ge en inre stabilitet genom att leda dem under den 

sociala individuella utvecklingsprocessen under deras uppväxt (Durkheim, 1978, 1993). Som 

Maja utryckte det: ”hade varken vuxna i min närmaste sociala krets som brydde sig om mig el-

ler någon som kunde stoppa eller motivera mig till ett ”rätt liv” Även Kristina säger:” Jag 

hörde inte hemma någonstans ... ingen mamma och ingen pappa.”  Här kan man även notera att 

de tre kvinnorna hade ett dolt behov under uppväxten att söka en social känslomässig trygghet i 

den yttre sociala samvaron då de inte var trygga i sig själva. Deras då instabila inre tillstånd 

tvingade dem till att ty sig till kompisar som eventuellt hade samma bakgrundsproblematik för 

att istället finna en gemensam trygghet och stabilitet i den yttre gemenskapen som Anna här 

utrycker: ”Mamma hade inte tid med oss. Jag var oftast ensam ute med mina kompisar”. Be-

greppet inre instabilitets innehåll har liknade betydelse som Durkheims begrepp anomi som be-

skriver en subjektiv förvirring ett kaotiskt tillstånd hos individen orsakad av sin normlösa till-

varo och då kan påverka individens handlingar via det praktiska sinnet i praktiken till felaktiga 

val, som till exempel i kvinnornas fall val av fel man där den normstyrda tillvaron kring den 

kriminelle mannen lockade, som kvinnorna till en början upplevde som trygg och socialt be-

skyddande som de kände igen sen tidigare i en form av en yttre social trygghet, men som egent-

ligen bara handlar om dominans och makt (Durkheim, 1978, 1982, 1993; (Bourdieu, 1999).   

 

4.3 Tema 3: Den kriminella mannen och hans manlighet kopplat till hans roll av auktoritet 

Alla tre respondenterna antyder att det var mannens karisma, enligt kvinnornas tolkning på den 

tiden, en karisma som utstrålade en styrka genom att han tog för sig av den sociala omgivningen 

och uppvaktade kvinnan på ett auktoritativt kontrollerat sätt vilket kan ha påverkat att de upplev-

de en attraktion till den kriminelle mannen. Det upplevdess tilldragande då de kände sig som 

utvalda och upplevde att han då såg dem samtidigt som han till en början var snäll och tog hand 

om dem vilket de tolkade som en manlig egenskap. Som Maja utryckte: ”Jag kommer ihåg att 

speciellt med den sista mannen av den här sorten som jag var tillsammans med i flera år då jag 

har varit gift med flera av de här slaget att …..när han kom ut efter ett straff  så tog han hand om 
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mig då jag för det mesta var illa nergången och illa däran då av mitt missbruk. Medan han hade 

fått hjälp på fängelset med avgiftning medans jag fortfarande var dålig! Jag minns att det ingav 

en känsla av att han brydde sig om mig och var stark. Han brukade trösta mig och sa att nu fixar 

det sig och pratade om att allt nu skulle bli bra och att han skulle hjälpa mig med barnen då 

dessa vid det tillfället hade blivit omhändertagna… jag satt och grät och jag upplevde det som 

tröst att han tyckte så synd om mig! Det kändes som om han då brydde sig….men det var tomma 

ord  vilket jag med tiden förstod då han aldrig ordnade upp  något på riktigt."  

Maja upplevde även mannen som omhändertagande i sin auktoritära roll: ”De hade en stor roll i 

det kriminella samhället som särskilt han den första som var en stor ledare vilket i början verkli-

gen ingav mig en känsla av att var beskyddad och trygg då man i dessa kretsar hade en fast 

normisk tillvaro som byggde på heder!”  Kristina beskriver att mannens auktoritära utstrålning 

var tilldragande:” Han hade en stark utstrålning, var noga med sina kläder och var även väldigt 

snygg som ung… intressant och generös. Jag kände mig som en speciell kvinna...vilket även hans 

före detta fru sa till mig en gång: Med X känner man sig så kvinnlig, trygg och uppvaktad. Han 

var skötsam då när jag träffade honom. Jag tror att jag föll för honom när han berättade det för 

mig. Jag tyckte då att han var så modig att han vågade tala om det för mig att han hade suttit i 

fängelse… då andra killar jag haft innan tyvärr mestadels hade ljugit!” Anna beskrev samma 

sak att hon kände sig uppvaktad av honom: ”Han var en gentleman. Han drog ut stolen och 

hjälpte mig alltid om jag behövde något. Jag kände mig trygg med honom. Jag kände mig "spe-

ciell" och jag var nog så skadad att jag var nöjd med det lilla jag fick av honom, fast det bara 

var på hans villkor!” Maja beskriver också här, varför hon kände sig trygg med mannen: ”Han 

kunde agera hotfullt om någon annan man tittade på mig eller ännu värre 

Om någon tilltalade mig. Då kunde han klappa till honom. Jag kände mig konstigt nog trygg..” 

En analys och tolkning och ett ytterligare genererande av könsaspekterna som beskriver 

begreppet manlig auktoritet 

Kvinnorna beskriver här att de i början upplevde att de trivdes med mannens auktoritativa roll 

mot dem och mot alla andra som han hade i sin närmaste sociala omgivning. Som Anna här 

utrycker: ”Han var en gentleman. Han drog ut stolen och hjälpte mig alltid om jag behövde nå-

got. Jag kände mig trygg med honom. Eller som Kristina här säger: ” Han hade en stark utstrål-

ning, var noga med sina kläder och var även väldigt snygg som ung… intressant och generös” I 

kvinnornas beskrivning om hur männen agerade i olika situationssammanhang finns det en un-



16 
 

dermening av att mannens kontrollerande roll via det praktiska sinnet skapade en känsla av 

trygghet hos kvinnorna samt att bli sedd och att vara speciellt utvald (Bourdieu, 1999). Som 

Kristina här säger: ”Jag kände mig som en speciell kvinna...vilket även hans före detta fru sa till 

mig en gång: Med X känner man sig så kvinnlig, trygg och uppvaktad.” Här kan man se varför 

männens kontrollerade roll som upprätthölls av normer och seder, som egentligen på det dolda 

objektiva planet handlande om makt och våld, men för de tre kvinnorna istället i praktiken via 

det praktiska sinnet upplevdes som en egenskap av manlighet som kvinnorna attraherades av då 

de kände sig beskyddade och på så vis även kvinnligt uppskattade och sedda (Bourdieu, 1999). 

Den normstyrda tillvaron kring männen kan man här koppla till att det gav det som kvinnorna 

inte hade under deras uppväxt, en falsk trygghetskänsla, som följdes av ett behov av att få upp-

märksamhet som de inte kunde styra över i de dolda (Durkheim, 1978, 1993 ). Här kan man se 

att konstruktionen av begreppet manlig auktoritets innehåll uppkommer ur de objektiva kön-

strukturerna som hålls samman av de mer kontrollerande manliga könsaspekterna, som berättar 

varför kvinnorna på det subjektiva planet kan ha attraherats av männen då de tolkade den aukto-

ritativa egenskapen som manlig och beskyddande och som har överförts till dem via könshabitus 

från deras mor och far (Bourdieu, 1999). Här kan vi även koppla de teoretiska aspekterna i kon-

struktionen av begreppet manlig auktoritet till det liknande innehållet av begreppet det dolda 

systematiska våldet eller den dolda manliga dominansen som enligt Bourdieu är det mjuka våldet 

som underhålls genom att man anser att kvinnor är de svaga och männen de starka, som skyddar 

kvinnan (Bourdieu, 1999). Bourdieu (1999) kallar även den här typen av dragning mellan man 

och kvinna för den mystiska auran som han förklarar som den traditionella romantiska parrela-

tionen där mannen bär den symboliska makten och därför innehar den dominanta rollen som är 

det dolda symboliska våldet, som tar formen av kärlek, då kvinnan alltid i början av relationen 

upplever det som en manlig attraktiv egenskap då hon behöver manligt beskydd och tolkar det 

som en romantisk egenskap.  

 

4.4 Tema 4: Mannens heder och solidaritet 

 Här kan man se att respondenterna tyckte att männen började visa tendenser till aggressivitet 

mot dem när de började ifrågasätta männens beteenden. Maja beskrev det som att: ”När han inte 

fick som han ville började han använda knytnävarna, som t ex när min mamma kom att hälsa på 

så hörde hon hur livat det gick till där hemma mellan oss då han förbjöd mig att träffa min 
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mamma den gången…. Hon ringde efter polisen då hon vart orolig att jag skulle bli skadad. Mitt 

hem blev som ett fängelse till slut. Jag fick inte gå ut i överhuvudtaget då han var svartsjuk och 

var rädd för att jag skulle göra bort honom på stan. Eller som Anna beskriver det: "När han inte 

fick som han ville och jag började upptäcka att han ljög för mig och träffade andra kvinnor... allt 

började nog när jag fick barn. Då ville jag att han skulle ta ansvar. När jag började sätta grän-

ser började den hotfulla stämnigen av våld att ta form. Han sa att jag gör vad jag vill, jag kom-

mer när jag vill, är med vem jag vill osv.  Till slut så förbjöd jag honom att vara nära mig vilket 

gjorde honom mer och mer aggressiv med åren." Kristina hade en annan upplevelse kring den 

hotfulla våldsamma stämningen som oftast vändes mot andra och inte henne då de var ute på 

stan: ”Jag tyckte att han hade ett våldsamt sätt rätt så snart i början av vårt förhållande då han 

alltid skulle bestämma över hans omgivning. Han var så dominant...fick han inte som han ville 

blev han arg eller slogs. Han hade ett hett temperament. Alla skulle passa upp honom. Var kypa-

ren sen med hans beställning så kunde han bli jättearg så att jag fick alltid vara på helspänn när 

jag var ute med honom. En gång så råkade någon man trampa på hans nya vita skor då vi stod i 

en kö, då skulle han på en gång ge honom en smäll….så jag fick lugna ner honom och lyckades 

avstyra det den där gången. Alla var alltid rädda för honom. Mig slog han aldrig….det hände 

bara en gång i USA…när jag inte tyckte som han att det var för sent att besöka ett par den kväl-

len…men det hände aldrig mer då jag blev bra på att undvika dessa typer av situationer. 

En analys och tolkning och en ytterligare generering av könsteoretiska aspekter som berör 

den kontextuella betydelsen av begreppet manlig auktoritet 

Kvinnornas berättelser talar för att de börjar reagera i praktiken mot mannens mer dominanta och 

aggressiva beteende när männen inte godtog kvinnornas vilja eller omgivningens vilja (Durk-

heim, 1982). Man se hur det underligande beteendemönstret av könsaspekterna, som håller 

samman de stereotypa könsrollerna som ansetts attraktiva och naturliga via könshabitus, via 

praktiska sinnet börjar medvetandegöras till den mer sanningsenliga objektiva verkligheten hos 

kvinnorna då de började gå emot männens vilja (Bourdieu, 1999). Som Kristina här säger: ”Jag 

tyckte att han hade ett våldsamt sätt rätt så snart i början av vårt förhållande då han alltid skulle 

bestämma över hans omgivning. Han var så dominant... fick han inte som han ville blev han arg 

eller slogs”.  Det som kvinnorna i början av relationen tyckte var attraktivt i männens auktorita-

tiva utstrålning och som de upplevde som en beskyddande manlig egenskap i början som be-

greppet manlig auktoritet stödjer börjar nu avta. Att kvinnorna attraheras av att mannen har en 
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manlig auktoritet kan jämföras med upplevelsen av den så kallade romantiska relationen som 

enligt Bourdieu (1999) är en parrelation där kvinnan upplever sig själv som den svagare och där 

hon tolkar mannen genom sin auktoritet som den starke och beskyddande i början av relationen, 

som avtog då våldet vändes mot omgivningen och kvinnorna själva. Bourdieu (1999) kallar det 

våldet för det symboliska våldet eller det tysta våldet som börjar synas när hon går i mot man-

nens vilja. Kvinnorna beskriver att mannens våld mot dem till en början var mest påtaglig fram-

för hans vänner då han tyckte att hon skämde ut honom om hon inte gjorde som han sa eller sa 

emot honom. Som Anna här antyder:” När jag började sätta gränser började den hotfulla stäm-

nigen av våld att ta form. Han sa att jag gör vad jag vill, jag kommer när jag vill, är med vem 

jag vill osv”. Här kan man tyda aspekter ur begreppet manlig auktoritet som i det dolda via det 

praktiska sinnet genereras ur kvinnornas berättelser i de underliggande beteendestrukturerna som 

visar att den kriminelle mannen i de tre kvinnornas förhållande tyckte sig vara den som har full-

ständig kontroll och bestämmanderätten i förhållandet (Bourdieu, 1999). Bourdieus (1999) be-

grepp hedersspel har en liknande betydelse då hans synsätt om den romantiska kärlekens funkt-

ion, som bygger på en illusion och som spricker när den manliga rollen hamnar i konflikt med 

den kvinnliga, då hon inte följer det han säger. Den kriminella gruppens sociala normer framträ-

der här som kvinnorna i början upplevde enligt deras beskrivningar som en social trygghet, som 

egentligen bygger på lojalitet och heder, där allt styrs upp av att inneha en maktposition, allt från 

parrelationer till annat. Särskilt viktigt var det att kvinnorna aldrig styrde inför omgivningen då 

detta kunde få männen att tappa ansiktet och förlora sin auktoritet inför de andra männen (Bour-

dieu, 1999). 

 

4.5 Tema 5: Varför stannar kvinnan kvar hos den våldsamme mannen och intar en omhän-  

dertagande roll för att sedan blir tvungen att lämna?  

Här kan vi se ur de tre kvinnornas beskrivningar att de nu i praktiken tolkar mannens auktoritet 

som mer våldsam än attraktiv och beskyddande. Kvinnornas beskrivningar visar att de förtvivlat 

går emot mannen då de beslutar sig att stanna kvar i förhållandet men nu mer på ett moderligt 

sätt för att försöka hjälpa honom att förstå att det var fel att använda våld mot dem, omgivningen 

eller mot samhället. Som Maja beskrev det: ”Man hoppades på att det goda skulle ta över hos 

honom, att han skulle lära sig att se de misstag han gjorde. Jag ville verkligen ha en familj. Jag 

kände att jag var någon när jag hjälpte honom. Jag var en mamma som höll ihop familjen fast 
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jag missbrukade och förlorade mina barn emellanåt. När man knarkar så vill man finna en 

trygghet någonstans som jag gjorde i mina män tills man märkte att den tryggheten inte var så 

trygg egentligen och då ville man någonstans finna en lösning genom att försöka rädda allti-

hopa. Man blev räddaren vilket ledde till att det blev ännu värre och jättefel någonstans.” Eller 

som Kristina utryckte det: ”Jag brydde inte om mig själv då utan bara att han skulle bli hjälpt 

då jag tänkte att jag inte kunde lämna honom själv. Han var som en liten pojke när vi var själva 

och jag tyckte att han inte skulle klara sig om jag lämnade honom. Då blev jag kvar. Han sa fak-

tiskt många gånger att jag var bra som aldrig lämnade honom att jag inte var som hans mamma 

som inte brydde sig om honom och som de andra flickorna som hade varit tillsamman med. De 

hade inte varit så lojala och trogna som jag. Jag har förstått efter jag slutade att missbruka att 

man vill rädda hela förhållandet… bara han klarar sig…. Jag så tyckte jag då i alla fall! T.ex. en 

gång då jag och han jobbade på samma jobb och det blev bråk. Där sa jag till ledningen och 

bad dem att bara avskeda mig och inte honom....för jag klarar mig... socialen hjälper mig 

osv…men inte han!" 

Anna utryckte det som: ”Det var normalt att kämpa. Hur skulle man annars göra... jag ville få 

våra familjeliv att fungera. Jag trodde att jag var tvungen att rädda honom och att han tillslut 

skulle förstå och att vi tillslut skulle bli den där lilla lyckliga familjen. Varför jag var kvar var 

nog för att jag kände igen mig i oroligheten inom honom, som jag ville få bot på medan han bara 

var destruktiv. Jag minns att jag tyckte att det var tråkigt med vanliga killar för att jag tror att 

jag då kände igen mig omedvetet i de kriminella killarnas destruktiva sinnes stämning. De hade 

haft samma struliga uppväxt som mig fast de reagerade mer som killar gör. Varför jag hjälpte 

honom? Vi var ju en familj! Jag kände nog igen mig i destruktiva killars oroliga sätt vilket jag 

nog hade med mig hemifrån. Jag var van vid det mamma gjorde som tog hand om pappa!  

Varför kvinnorna tillslut lämnade männen fast de hade kämpat för att hålla ihop familjen förkla-

rar här både Maja och Anna att det var ett måste att tillslut lämna mannen då de var tvungna att 

rädda sina liv och då de kände en så stark rädsla för honom samt att han var otrogen. Maja för-

klarar hur hon kom på att hon måste gå: ”I början av relationen så trodde man att de goda si-

dorna skulle ta över men sedan med tiden insåg jag att han själv måste vilja förändras till det 

bättre: ”Förutom allt annat strul så nöjer sig dessa typer av män aldrig med en kvinna…vilket 

bidrog till att svartsjukan tog över hos mig som slutade med att jag inte längre ville ge mig till 

honom på något vis och blev själv arg och hysterisk vilket slutade i storbråk som kunde ha gått 
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riktigt illa, Polisen kunde komma… men som vanligt anmälde jag honom aldrig då han var så 

arg... jag vågade inte.” Maja menade att hon var sårad och kände sig utnyttjad av honom ju mer 

tiden gick: ”Jag drog mig ur när jag insåg att han inte var snäll mot mig utan farlig vilket han 

bekräftade då jag lämnade honom och han började jaga mig och hota mig till livet.” Anna an-

såg att mannen var helt omöjlig i slutet av deras förhållande: 

”Han var otrogen och höll på hela tiden. Han kunde vara borta i dagar till att helt plötsligt dyka 

upp helt utan pengar….det var hemskt. Han var hela tiden hotfull om jag inte gjorde som han 

ville. Jag var tvungen att ta vårt barn och fly och vet inte hur det hade slutat annars…jag orkade 

inte mer. Han jagade mig länge och det var så jobbigt och obehagligt då vi hade barn ihop.” 

Kristina hade mer och mer tröttnat på mannen då hon alltid var tvungen att titta till honom som 

om han vore ett barn och hon hans mamma. Hon menade även att hon inte orkade med hans ex-

plosiva sätt och hans våldsamma utfall mot omgivningen men också att otrohet funnits med i 

bilden: ”Jag tyckte synd om honom men beslutade att lämna honom. När jag såg att han började 

klara sig själv så beslutade jag mig att de nu får vara nog…mitt uppdrag var avslutat. Jag hade 

hjälp honom färdigt. Jag tror att han aldrig vart våldsam mot mig i person ens då för att han såg 

mig som hans mamma som han aldrig hade haft, men han hade även då bedragit mig med en ung 

19 årig flicka när jag hade varit bortrest. Det kom fram under en rättegång. Efter det ville jag 

inte längre helt enkelt... jag kände mig besviken på honom.”   

En analys och tolkning och generande av begreppet moderlighet och manlig auktoritet 

 I början visar det sig att kvinnorna stannar kvar hos de kriminella männen för att de i det dolda 

via det praktiska sinnet hade sett sina mödrar hålla ihop familjen genom att uppfylla faderns be-

hov under hela deras uppväxt (Bourdieu, 1999). Som Maja säger här: ”Man hoppades på att det 

goda skulle ta över hos honom, att han skulle lära sig att se de misstag han gjorde ”Eller som 

Kristina här utrycker sig: ”Jag brydde inte om mig själv då utan bara att han skulle bli hjälpt då 

jag tänkte att jag inte kunde lämna honom själv”.  Här kan man tolka hur könsaspekterna som 

stödjer innehållet av begreppet moderlighet genereras till kvinnornas subjektiva upplevelsedispo-

sition via habitus av den lagrade kvinnorollen som i praktiken överförts från det dysfunktionella 

familjehemmet som en vana och som något naturligt. De tre kvinnorna tar hand om mannen på 

ett moderligt sätt likt deras mor hade gjort med fadern i familjehemmet (Bourdieu, 1999). De 

upplevde den omhändertagande rollen som något naturligt då de objektivt dolt följde den natur-

liga ordningen när de stannade kvar för att hjälpa honom att förstå att det är fel att vara kriminell 
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och våldsam mot omgivningen. Här kan man även tyda att kvinnornas praktiska synsätt kring 

könsrollernas funktion via könshabitus har tagit form genom lagrade dispositioner som består av 

kulturella och sociala erfarenheter som socialiserats över från föräldrahemmet och som sedan 

transformeras från det praktiska sinnet till subjektiva vanor som det moderliga ansvar kvinnorna 

kände för männen (Bourdieu, 1999). Samtidigt hade de upplevelsen i det dolda av att den man-

liga auktoritativa rollen höll dem i sitt grepp, men nu mer av ett våldsamt slag istället för upple-

velsen av attraktion vilket Bourdieus begrepp det symboliska våldet som utgör det tysta våldet 

som håller ihop den romantiska relationen eller den så kallade naturliga ordningen som även gör 

att kvinnan viker sig då hon är den svage och mannen den starke (Bourdieus, 1999). Kvinnorna 

började på det sättet tappa den romantiserade bilden om parrelationen på ett subjektivt plan som 

dittills hållits uppe på det objektiva planet av de stereotypa könsrollerna med hjälp av den natur-

liga ordningen som även Bourdieus (1999) kallar den mystiska auran. Som vi kan se här: Maja: 

”Jag drog mig ur när jag insåg att han inte var snäll mot mig utan farlig vilket han bekräftade 

då jag lämnade honom och han började jaga mig och hota mig till livet.”  De tre kvinnorna me-

nar att de blir besvikna och sårade när de inser att männen kan göra dem illa när de inte gör som 

de blir tillsagda vilket kan tolkas som att de leder till att de i praktiken tappar attraktionen till 

mannen och då även tilliten till sin egen upplevelse av hans manliga auktoritet var attraktiv som 

fram tills då via det praktiska sinnet hade ingett en känsla av beskydd och trygghet i kvinnornas 

liv och får därmed dem att vilja lämna mannen (Bourdieu, 1999). Som vi kan se här då Anna 

säger: ”Han kunde vara borta i dagar till att helt plötsligt dyka upp helt utan pengar….det var 

hemskt. Han var hela tiden hotfull om jag inte gjorde som han ville. Jag var tvungen att ta vårt 

barn och fly och vet inte hur det hade slutat annars” Man kan här efterlikna begreppet manlig 

auktoritet med samma innehåll som Bourdieu kallar det mjuka våldet som han förklarar med det 

systematiska våldet som i början av en relation inte noteras av offret utan realiseras i kvinnornas 

subjektiva upplevelsevärld, först då den manlige normen i form av våld vänds mot henne själv 

när hon motsätter sig honom (Bourdieu, 1999). Bourdieus begrepp om hedersspel beskriver lik-

nande situationssammanhang då hans synsätt om den romantiska kärlekens funktion, som bygger 

på en illusion och som spricker när den manliga rollen hamnar i konflikt med den kvinnliga, då 

hon inte följer det han säger och våldet vänds mot kvinnan själv (Bourdieu, 1999).   
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5. Uppsatsens teoretiska bidrag  

De tre begreppen inre instabilitet, moderlighet och manlig auktoritet som stödjer, förklarar de 

tre kvinnornas upplevelse av attraktion till den våldsamma kriminella mannen. 

 

5.1 Begreppet inre instabilitet förklarar en upplevd subjektiv otrygghet hos de tre kvinnorna 

som i de dolda grundar sig i en uppväxt av en normlös tillvaro i hemmet utan ett tryggt ledarskap 

av vuxenstöd (Bourdieu, 1999). Genom kvinnornas beskrivning av deras familjesituation kan 

man se en antydan hos alla tre kvinnorna att den sociala sammanhållande funktionen av sociala 

band i deras familjefunktion och i den övriga släkten var svag. Man kan även se i kvinnornas 

berättelser om familjen och den övriga släkten att släktrelationerna kan ha påverkats av att livsti-

len i de moderniserade samhället har blivit individualiserad och normlös och på så sätt förfräm-

ligat de sociala banden i släkten (Durkheim, 1993). Det här kan ha påverkat kvinnorna som barn 

och orsakat en inre instabilitet då de saknade en vuxen närvaro inom kärnfamiljen samt att de 

även saknade den övriga släkten som kunde ha uppmärksammat den sociala utsatthet som de 

upplevde. Ingen i deras tillvaro gav dem det stöd som de behövde på det känslomässiga planet 

vilket gjorde att kvinnorna aldrig fick utveckla en inre stabilitet och därför sökte sig till en yttre 

trygghet utanför hemmet i form av kompisgäng. Avsaknaden av en inre instabilitet som barn kan 

ha påverkat att kvinnorna på ett objektivt plan som vuxna hamnade i ett förvirringstillstånd och 

då på ett praktiskt plan i bristen på en inre stabilitet åter sökte sig till en yttre trygghet som de 

kände igen från ungdomen. Den mer stereotypa normstyrda tillvaro som männens kriminella 

tillvaro ingav tron att den i praktiken via habitus gav den trygga tillvaro som de tre kvinnorna 

saknade under sin uppväxt och därav stödjer kvinnornas attraktion till männen (Bourdieu, 1999). 

Innehållet av begreppet inre instabilitet kompletteras även av Durkheims begrepp anomi då 

dessa två begrepp har liknade innehåll för att förklara de förvirrade subjektiva val som de tre 

kvinnorna gjorde i de förflutna i tron av att de var förnuftiga men egentligen sökte något att er-

sätta en avsaknad av något orsakade av dolda objektiva sociala fenomen i deras förflutna (Eng-

dahl, 2006; Durkheim, 1982,1978, 1995, 2002). 

 

5.2 Begreppet moderlighet: Begreppets konstruktion antyder de objektiva dolda könsteoretiska 

aspekterna som till en början stödjer upplevelsen av attraktionen hos de tre kvinnorna för den 

våldsamma kriminella mannen samt att de stannade kvar hos honom och hjälpte honom en 
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längre tid trots att de senare upptäckte hans våldsamhet (Bourdieu, 1999). För att kunna realisera 

innehållet på ett praktisk plan och för att kunna komplettera begreppet moderlighet i sin fulla 
betydelse använder jag mig av teoretiska utgångperspektiv av Bourdieus praxeologiska teori som 

förklarar den subjektiva interaktionen av sociala beteenden via könshabitus (Bourdieu 1999). 

Som komplement används även hans teori kring det androcentriska synsättets schema som gest-

altar den naturliga ordningen i genussystemet där kvinnan är underordnad mannen och mer om-

händertagande och på så vis i de dolda romantiserar relationen samt i praktiken ser upp till ho-

nom då det är han som bestämmer och är den starke (Bourdieu, 1999). Moderligheten förklarar 

hur kvinnan riktar sin fulla modersinstinkt i form av att inta en moderlig roll gentemot mannen 

när hon märker hans oansvariga beteende, som hon fått socialiserad till sig som en naturlighet 

via könshabitus trots att hon är attraherad av honom och ser upp till honom då hon sett hur mo-

dern på samma sätt behandlat fadern under uppväxttiden. Det medför att kvinnan får dubbla 

känslor för mannen i det dolda då hon känner ett ansvar för mannen såsom en mor känner inför 

sitt barn under uppfostringsprocessen samtidigt som kvinnan romantiserar relationen då hon helt 

kontrolleras och står under mannen i tron av att hon är beroende av hans beskydd (Bourdieu, 

1999).  

 

5.3 Begreppet manlig auktoritet: Begreppet manlig auktoritet förklarar att kvinnorna till en 

början attraheras av männen och varför de i ett senare skede stannade kvar trots det hotfulla sätt 

som framträdde när hon motsatte sig mannens villkor. Jag fann könteoretiska aspekter som kan 

förklara att kvinnorna drogs till männens auktoritativa utstrålning i behov av beskydd. Det visade 

att de till en början i praktiken upplevde mannens auktoritativa utstrålning som betryggande och 

omhändertagande men som egentligen i det dolda handlade om att männen var våldsamma och 

styrande på sätt som kvinnorna först fick erfara då de motsatte sig honom. Begreppet manlig 

auktoritet har ett liknande innehåll som Bourdieu (1999) beskriver med begreppet den mystiska 

auran som han förklarar som den traditionella romantiska parrelationen där mannen bär den 

symboliska makten då han är den dominante, den starke, men som dolt kännetecknar det symbo-

liska våldet då kvinnan är den svagare och behöver hans skydd. Det symboliska våldet är ett tyst 

våld som till en början inte uppmärksammas av kvinnan och tolkas som en manlig styrka, och 

som istället får formen av kärlek, då kvinnan upplever det som en romantisk manlig attraktiv 

egenskap då hon behöver manligt beskydd. Bourdieus begrepp hedersspel har en liknande bety-
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delse då hans synsätt om den romantiska kärlekens funktion, som är en illusion, och som spricker 

när den manliga rollen hamnar i konflikt med den kvinnliga då hon inte följer det han säger. Det 

symboliska våldet uppstår som en konsekvens av det androcentriska synsättets schema, den na-

turliga ordningen, via könshabitus där kvinnan i det dolda helt kontrolleras och står under man-

nen som underhålls av en rädsla att inte våga gå emot honom och även stannar kvar hos honom 

då hon ser mannens auktoritet som något manligt och naturligt (Bourdieu, 1999).  

 

6. En sammanfattande diskussion   

 

En sammanfattande diskussion vad som kan förklara, stödja, kvinnornas attraktion till den 

kriminella våldsamma mannen kopplat till studiens teoretiska bidrag. 

Ur studiens teoretiska bidrag framkom det ur kvinnornas berättelser att kvinnornas attraktion till 

den kriminella våldsamma mannen kan förklaras i det dolda, via praxis, kopplat till de objektiva 

relationerna och möjligheterna i form av vanor, som överförts till kvinnorna från föräldrahem-

met. Det är något som kvinnorna inte kunde påverka då de hade sett sin far behandla sin mor på 

liknande sätt och deras mor accepterade det som något naturligt. De dolda vanorna som genere-

rades ur kvinnornas upplevelser i form av könsteoretiska aspekterna låg i det objektiva sociala 

normsystemet vars funktion hålls samman av normer och regler, vilka är avgörande för den 

sammanhållande funktionen av olika typer av sociala relationer, som man inte kan styra över 

(Durkheim, 1978, 1993, 1995; Bourdieu, 1999).  Det resulterade vidare till konstruktionen av de 

teoretiska huvudbegreppen: Moderlighet, manlig auktoritet och inre instabilitet, vilka kan stödja 

förklaringen till de tre kvinnornas upplevelse av attraktion och den romantiserade bilden av rela-

tionen till den våldsamma kriminella mannen (Bourdieu, 1999). Kvinnornas berättelser antyder 

att de i början av relationen upplevde att de attraherades i de dolda av det den kriminella man-

nen utstrålade, en auktoritet, som ingav en känsla av trygghet, som begreppet manlig auktoritet 

beskriver. Det framkom även att det förstärkte fortsättningsvis kvinnornas illusion av attraktion-

en då de saknade en inre trygghet från familjehemmet och som de i ungdomen fann utanför 

hemmet bland kompisgäng. En avsaknad av det sociala vuxenstödet från föräldrarna och den 

övriga släkten, som kvinnorna inte fick under sin uppväxt, kan på så sätt klargöra den en inre 

otrygghet som överfördes till dem, via praxis, vilket begreppet inre instabilitet förklarar (Bour-

dieu, 1999). Den inre instabiliteten hos kvinnorna och behovet av att få trygghet kan förklara att 
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kvinnorna inte tolkade den kriminella mannens auktoritativa utstrålning som begreppet manlig 

auktoritet antyder som hotfull utan som något attraktivt och beskyddande. Det stödjer även att 

männens sanna våldsamma natur inte upplevdes av kvinnorna till en början tills våldet vändes 

mot kvinnorna själva och omgivningen. Att kvinnorna i praktiken fortsättningsvis känner en at-

traktion till mannen trots att hon upptäckt hans sanna våldsamma natur förklaras ur kvinnornas 

berättelser att de i det dolda intar en mer omhändertagande moderlig roll vilket begreppet moder-

lighet belyser. Kvinnorna vill instinktivt rädda mannen genom att inta en moderlig roll, för att 

hjälpa mannen att lära sig att ta ett vuxenansvar. Kvinnornas upplevelse är att de skyddar famil-

jen och att de fortfarande behöver mannens beskydd då de vill få honom att inse det inte går att 

leva i en våldsam tillvaro tills hon själv inser att våldet blir för övermäktigt och inte längre kan 

tolka den kriminella mannens auktoritativa roll och normuppstyrda miljö som mer beskyddande 

och romantisk. De tre kvinnorna hade även ett stort behov av en stabil tillvaro som den krimi-

nella mannens auktoritativa utstrålning och normuppstyrda våldsamma tillvaro lurade dem att tro 

på tills de blev medvetna om hans vådsamma sida på ett destruktivt sätt då våldet vändes mot 

dem själva samt nära och kära (Bourdieu 1999). Man kan här slutligen förklara det som att de tre 

kvinnorna ur en mer objektiv utgångspunkt på grund av sin inre instabilitet blev mer motagliga 

än andra för den kriminella mannens auktoritet samt fick en mer moderlig omhändertagande roll 

genom ett förvirringstillstånd, som Durkheim (1993) väger in i sitt begrepp anomi. Kvinnorna 

hade inget val då de i praktiken, i de dolda, gjorde som sin mor och följde det som något natur-

ligt. De upplevde det som romantiskt att ta en överbeskyddande roll, att ta hand om honom trots 

att den kriminella våldsamme mannen hade en ansvarslös inställning. Den auktoritativa utstrål-

ningen som till en början uppfattades som manlig och beskyddande och som kvinnan attrahera-

des av fanns där tills våldet inte längre gick att kontrollera och hon måste fly. 

 

6.1 Avslutande egen diskussion och kritiskt ställningstagande 

Den stereotypa naturligheten kring hur en parrelation fungerar var från första början given hos 

de tre kvinnorna i denna studie, att man visar kärlek för sin man även om han är våldsam och har 

ett oansvarigt kriminellt beteende genom att på ett moderligt sätt visa honom vad som är rätt 

(Hirdman, 2001). Naturligheten låg i den moderliga rollen som var ett fritt val som även attrakt-

ionen till den auktoritära mannen då de sett sin mor göra samma sak och på så vis trodde att 

funktionen av könsrollerna såg ut så i en parrelation (Bourdieu, 1999; Holmberg, 2007). Enligt 
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Durkheim (1982) utvecklas människan när det blir en konflikt mellan individer, eftersom det 

finns flera viljor där det inte alltid råder konsensus vilket han menar leder till en möjlighet av 

förändring och utveckling att den subjektiva ontologiska verklighetsbilden i sig måste krocka för 

att få en realisering av den objektiva verkligheten inom olika sammanhang. Dessa sociala krafter 

är individen oftast inte medveten om men uppmärksammas ofta om man går emot strömmen, 

som de tre kvinnorna gjorde på ett subjektivt plan när de upplevde våldet som hotade dem när de 

vägrade att anpassa sig till mannens vilja. Samhället måste börja ta all slags våld mot kvinnor på 

största allvar som sker i dagens stereotypa parrelationer genom att kunna bemöta dessa situat-

ioner på ett mer professionellt sätt, som även nämns tidigare, genom att söka en djupare förstå-

else kring varför kvinnorna ur en socialpsykologisk utgångspunkt väljer dessa typer av förhål-

landen från första början. Det är nödvändigt för att vidare utveckla förebyggande åtgärder inom 

olika områden och för att bryta naturligheten av den manliga normens existens, som i dag över-

lag håller samman funktionen i genussystemet för att på sikt kunna förebygga kvinnomorden i 

nära relationer (Hirdman, 2007; Giddens, 2001). Det finns goda förutsättningar för det i dag då 

det finns mycket forskningsunderlag som berör våldsamma relationer. Det finns exempelvis en 

mängd forskning kring misshandelsprocessen och kvinnors beslut att stanna eller gå där det visat 

sig att tillgången av samhälleliga resurser varit avgörande för om kvinnan lämnar den våld-

samma mannen (Enander, 2011, 2013, 2014). Den romantiska relationens kontext måste dö och 

bli som en förgången historia, som de stereotypa könsrollerna (Bourdieu, 1999; Hirdman, 2001; 

Holmberg, 2007). Att kvinnor fortfarande i många fall blir dödade och att diskursen fortfarande 

existerar i samhället visar på att det i det dolda fortfarande finns en okunskap som utlöser en 

omedveten acceptans hos människor att detta sker, att kvinnan kan dödas av sin man och att det 

ur en dold objektiv utgångspunkt är accepterat ur ett stereotypt genusperspektiv (Foucault, 1992; 

Durkheim, 2002). Därför bör man, för att förstärka denna studies resultat, föra fram fler veten-

skapliga diskurser kring detta ämne som gör att samhället med största allvar uppmärksammar 

våldet mot kvinnor genom att kunna bemöta dessa situationer av en våldsam natur på ett profess-

ionellt sätt för att på ett förebyggande vis lyckas rädda kvinnors liv och med det även framtidens 

barns syn på parrelationer. (Holmberg, 2007). 
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