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This study is a qualitative study of women who have been exposed to violence in close relations-
hip. We have chosen to focus on how women who have been exposed to domestic violence, pre-
sent themselves and the perpetrator in mass media. We are also interested of studying how these 
women present the consequences of the violence in mass media. The analysis is accomplished by 
qualitative content analysis, were we analyze several news articles.  The articles are analyzed 
from two science-theoretical perspectives that are affect theory and the normalization principle, 
with focus on the central concepts; shame, guilt, fear, control and isolation. We analyzed the ar-
ticles based on affect theory and power theory focusing on the central concepts; shame, guilt, 
fear, normalization, power and control. The analysis shows that most of the articles have a com-
mon pattern, where women tell about themselves and the violence at a beginning of the rela-
tionship, during the relationship and after the relationship has ended. The analysis shows that 
women experience feelings of shame, guilt and fear in a destructive relationship, which they pre-
sent in mass media. The women present themselves also as less confident and with a negative 
self-image and self-esteem. While presenting the men as controlling, manipulative and disre-
spectful. However the women presented themselves and the perpetrator in mass media depended 
on the period in the relationship that the woman told about. The consequences which the women 
got from the violence where both mental and physical injuries. These injuries also affected wo-
men’s lives by some being sick leave or got a secret identity.  
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1. Bakgrund och problemformulering 
Socialt arbete är en organiserad verksamhet med fokus på svaga samhällsgrupper och som hand-

lar om att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden, får förtryckande eller pro-

blemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för de grupper eller individer som lever i 

samhället (Meeuwise 2016, s.32). Att vara kvinna är att tillhöra en grupp, som är vanligt före-

kommande bland dem som utsätts för våld i nära relation. Kvinnor som utsätts för våld i nära re-

lation utgör således en av de svagare samhällsgrupperna som socialt arbete ska ha fokus på.  

Vi har valt att undersöka målgruppen kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation, ef-

tersom vi upplever att det är ett viktigt ämne att lyfta. Kvinnor är också en målgrupp som det so-

ciala arbetet kommer i kontakt med och arbetar mycket med. Våld mot kvinnor är dessutom re-

glerat i Socialtjänstlagen kapitel 5 paragraf 11 där lagen säger att socialtjänsten särskilt ska beak-

ta kvinnor som är eller har varit utsatta för våld (SoL 2011:53). Våld mot kvinnor i en nära rela-

tion är också ett problem som bör hanteras av den offentliga sektorn. Ekström (2016, s.20) skri-

ver att det är välfärdsstaten, det vill säga den offentliga sektorn och inte den enskilda kvinnans 

privata nätverk som har ansvaret att erbjuda kvinnor som har blivit utsatta för våld hjälp. Vidare 

skriver författaren att forskning dock har visat att många kvinnor först söker hjälp och stöd inom 

den privata sfären familj och vänner, innan de överväger att söka formellt stöd hos socialtjänst, 

sjukvård, polisen eller kvinnojour (Ekström 2016, s.47).  

Statistik visar att av de personer som har blivit utsatta för grov misshandel i nära relationer, är 

29,1 procent kvinnor och 2,4 procent män (Brottsförebyggande Rådet, 2014:8). Under 2014 

gjordes det enligt Ekström (2016, s.43) 13 400 anmälningar  av misshandelsbrott, där kvinnorna 

var över 18 år och blev utsatta av en person de har en relation till. Varje år mördas dessutom cir-

ka 17 kvinnor av en nuvarande eller före detta partner, det görs även cirka 2000 anmälningar gäl-

lande grov kvinnofridskränkning. Utifrån en rapport från Amnesty (2004) om kvinnor som har 

blivit utsatta för våld, har de oftast blivit utsatta av en person som de har haft eller fortfarande 

har en relation med. I dem flesta fallen har kvinnorna varit emotionellt involverade med sin part-

ner eller ekonomiskt beroende av honom. Våldet som kvinnorna har blivit utsatta för har dess-
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utom oftast skett i hemmet (Ibid.). Utifrån den officiella kriminalstatistiken var det år 2016 unge-

fär 89 procent av dem dömda våldsutövande män (Nationellt centrum för kvinnofrid 2018). 

För att stärka kvinnors rättsliga position och för att förebygga våldet mot kvinnor har det genom-

förts samt föreslagits ett flertal lagändringar och åtgärder sedan 1980-talet. Redan under år 1965 

hade Sverige anstiftat en lag mot våldtäkt i äktenskap och var det första landet i världen som ut-

förde en sådan lag (Amnesty 2004). År 1982 blev även misshandel som sker på enskild plats 

(ofta i hemmet) ett angivelsebrott vilket innebär att offret själv får välja om brottet skulle anges 

till åtal eller inte. Fortsättningsvis skriver Amnesty att lagen om grov kvinnofridskränkning in-

fördes 1988 och innebär att om en man utsätter en kvinna han har haft en nära relation med för 

upprepade kränkningar kan han dömas för grov kvinnofridskränkning (Ibid.). Vad gäller utveck-

lingen av skyddet för våldsutsatta kvinnor i Sverige kan det enligt Sundborg följas historiskt. Ut-

vecklingen av samhällets ansvar gentemot kvinnorna har framträtt i form av förändrade lagstift-

ningar under flera hundra år (Sundborg 2015, s.3). 

 Även Nilsson (2009, s.163) beskriver utvecklingen och skriver i sin bok att lagstiftningen om 

misshandel i hemmet förändrades 1982 från att vara ett enskilt åtal till ett allmänt åtal. Det gjorde 

att brott som begicks i hemmet ansågs som ett samhällsproblem istället för ett problem för den 

enskilda individen (Ibid.). Enligt Sundborg (2015, s.3) finns det även fyra mål i den svenska re-

geringens jämställdhetspolitiska målsättning, där det fjärde målet handlar om att mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra samt att de ska ha samma rättigheter och möjlighet till kroppslig integritet. 

Tidigare användes även begreppet könsrelaterat våld för att förtydliga att det i de flesta fallen var 

en man som utsatte kvinnor för våld. Regeringen valde däremot att benämna det; mäns våld mot 

kvinnor (Ibid.). Det är mycket som har åstadkommits för att säkra kvinnors skydd, dock finns det 

fortfarande mycket som återstår att göra för kvinnors rättigheter och skydd i samhället.  

När det gäller massmedia så har dem ett stort ansvar i vad som rapporteras och vad som anses 

vara viktigt att uppmärksammas i samhället. På så sätt är det av stor vikt och relevans att under-

söka hur kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation presenterar sig själva i massmedia, 
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särskilt då det finns många personer som kanske tänker att massmedia enbart för vidare “san-

ningen”. Problemet är dock att sanningen kan se ut på många olika sätt och kan vinklas på en 

mängd olika vis för att ge det budskap journalisten eller skribenten vill att läsaren ska få. I sin 

bok skriver Strömbäck (2014, s.89) att massmedia har en effekt och en viss makt på individnivå 

men att den effekten inte är allsmäktig. Hur stor effekt massmedia har på den enskilda individen 

skiljer sig dock åt (Ibid.). Vidare skriver han att det är naivt att tro att vi inte skulle bli påverkade 

av massmedia, då det nästintill är omöjligt att undvika. Vår vardag genomsyras av massmedier 

och oavsett om vi vill det eller inte så exponeras vi för dessa, det är dessutom många intryck som 

vår hjärna inte filtrerar bort och som vi omedvetet eller medvetet registrerar (Strömbäck 2014, s.

16).  

Det rapporteras även mycket i massmedia om kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära rela-

tion, vilket gör att massmedia har en central roll i hur kvinnan som brottsoffer konstrueras, fram-

ställs och presenteras för allmänheten. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sve-

rige (2018) skriver på sin hemsida att massmedia även har en viktig roll i mötet med kvinnan 

som har blivit utsatt för våld i nära relation, och om det finns en kunskapsbrist kring problemati-

ken kan massmedia riskera att kvinnan blir utsatt för dubbelbestraffning. Med dubbelbestraffning 

menas att kvinnan blir skuldbelagd, att hon får ifrågasättande eller nedvärderande frågor (Ibid.). 

Vilket på så sätt kan resultera i negativa emotioner som skam och skuld, kopplade till det kvin-

nan blivit eller blir utsatt för och hennes självbild. 

  

Med den här bakgrunden kring kvinnor som utsätts för våld i nära relation och massmedias på-

verkan på individers attityder kring dessa kvinnor, anses det vara av intresse att ta reda på hur 

kvinnorna presenterar sig själva i massmedia. Detta eftersom massmedia kan bidra till förutfatta-

de meningar och felaktiga uppfattningar kring kvinnor som utsätts för våld i nära relation, vilket 

vi anser är väldigt problematiskt och viktigt att belysa. Dessutom så påverkas vår uppfattning 

kring en händelse till stor del av hur massmedia väljer att rapporterar kring det. Som tidigare 

nämnd är det viktigt eftersom det massmedia rapporterar inte alltid stämmer överens med verk-

ligheten. Kvinnor är redan en utsatt grupp som inte ska behöva riskera varken dubbelbestraffning 
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eller någon form av stigmatisering på grund av att de väljer att dela med sig av sin upplevelse av 

våld i nära relation. Genom att undersöka bland annat hur kvinnor som har blivit utsatta för våld i 

nära relation presenterar sig själva i massmedia, kan det möjliggöra att andra uppfattningar kring 

våld i nära relation skapas. Vi är dock medvetna om att bilden som presenteras alltid kommer att 

vara färgad av journalisten då artikeln är skriven av hen och kommer att ha det här i åtanke. 

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära rela-

tion presenterar sig själva och våldsutövaren i massmedia, samt vilka konsekvenser våldet fått 

för kvinnorna. 

1.2 Frågeställningar 

- Hur presenterar kvinnor sig själva i massmedia efter att de har blivit utsatta för våld i nära 

relation? 

- Hur presenterar kvinnor våldsutövaren i massmedia efter att de har blivit utsatta för våld i 

nära relation? 

- Hur presenterar kvinnorna konsekvenserna av våldet i massmedia? 

2. Begreppsdefinitioner 
Våld i nära relation: Vi kommer att utgå från Socialstyrelsens definition av våld i nära relation. 

Våld i nära relation är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar 

till grova brott. Det kan vara allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga 

hot. Våldet kan uttrycka sig i olika former som till exempel fysiskt, sexuellt, psykiskt, social ut-

satthet eller materiell/ekonomiskt utsatthet. Våldet kan uttrycka sig i kombination av flera former 

(Socialstyrelsen 2018).  

Med nära relation med en man menar vi de kvinnor som har en kärleksrelation med en man.  

Massmedia: Med massmedia kommer vi i den här undersökningen att syfta på nyhetsartiklar i 

tidningar.  
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3. Arbetsfördelning 
Vi har båda varit lika mycket delaktiga i arbetet bland annat genom att träffas och skriva till-

sammans i arbetet, samla in undersökningsmaterial samt koda materialet. Alla delar i uppsatsen 

har skrivits av oss båda genom att vi har suttit tillsammans och skrivit, men även genom en upp-

delning. Uppdelningen var genom att vi skrev på två olika avsnitt i uppsatsen och sedan läste 

igenom varandras, lade till samt justerade i varandras skrivna avsnitt. Uppdelningen var oftast 

när vi bestämde oss för att skriva hemifrån, då vi bor på olika orter. När vi däremot träffades i 

skolan, skrev vi och läste det inhämtade materialet tillsammans. Även kodningen av materialet 

gjorde vi tillsammans på skolan.  

4. Förförståelse 
Den förförståelsen vi har kring ämnet våld i nära relation har haft en stor påverkan på valet av 

forskningsområde, undersökningens struktur samt vilket material vi har valt att använda oss av. 

Förförståelsen har även varit en förutsättning för att den här undersökningen ska bli utförd. Vi 

tänker oss att anledningen till vår förförståelse är för att det här ämnet ofta framträder i massme-

dia, genom till exempel nyhetsartiklar, dokumentärer eller tv-reportage. Det förekommer oftare i 

massmedia att män utsätter kvinnor i nära relation för våld, eller att kvinnor själva väljer att gå ut 

offentligt och berätta sin historia. Utifrån det som framträder i massmedia hade vi även en förstå-

else gällande hur våldsoffret och våldsutövaren framställs. Många gånger har vi sett via massme-

dia att kvinnor som har utsatts för våld i nära relation framställs på ett särskilt sätt, till exempel 

att de är offer, svaga och förminskade, medan våldsutövaren framställs som manipulativ, stark 

och kontrollerande. Utifrån den här förförståelsen valde vi att sätta oss djupare in i och undersö-

ka hur den våldsutsatta och våldsutövaren presenteras i massmedia, samt vilka konsekvenser 

våldet har medfört för kvinnorna.  

5. Orientering av kunskapsläge  
För att hitta tidigare forskning kring kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation samt 

hur de framställs i massmedia, har vi använt oss av sökmotorer som LubSearch och Libris. 
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Sökorden som användes vid sökning av tidigare forskning kring ämnet i LubSearch var; dome-

stic violence, gender roles, massmedia, discourse och attitudes. På Libris användes sökord som 

till exempel; våld mot kvinnor, kvinnovåld med avgränsning kontroll, kvinnovåld med avgräns-

ning makt, kvinnomisshandel med avgränsning massmedia samt våld i nära relationer. 

5.1 Våld mot kvinnor i nära relation 

Utifrån en undersökning om kvinnor som utsätts för våld, visar det sig att ungefär varannan 

kvinna i Sverige utsätts för våld av en man. En stor del av kvinnor som utsätts för våld av män, 

sker i en nära relation (Brännvall 2016, s.21). Nationellt centrum för kvinnofrid (2018) skriver 

att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer tidigare främst har betraktats som en avvi-

kande företeelse av privat karaktär. Under 1990-talet riktades dock fokus mot de strukturella 

aspekterna av våld i nära relation och våldet började istället ses som en del av ett större struktu-

rellt problem som antog olika uttryck och former (Ibid.). Våld i nära relation som strukturellt 

problem skulle kunna förstås utifrån könsmaktsperspektivets strukturella förklaringar. Utifrån de 

strukturella förklaringarna som Sundborg (2015, s.5) skriver om, blir det tydligt att mannen kon-

trollerar kvinnan genom att utöva makt. Vidare menar hon att ett könsmaktsperspektiv med sin 

förklaringsgrund kan ge en samlad bild av mäns våld mot kvinnor (Ibid.). Ett könsmaktsperspek-

tiv synliggör att våldet som män utövar mot kvinnor är ett uttryck för männens överordning över 

kvinnor. Att männen är överordnade kvinnor innebär brister i jämlikhet och obalans i maktförhål-

landet mellan könen (Brännvall 2016, s.22). 

De stereotypiska bilderna och de förutfattade meningarna som förekommer i ett samhälle och 

dess kultur, tidigare har varit de mest betydelsefulla förklaringarna till varför män utövar våld 

mot kvinnor, vilket grundar sig på flertalet enskilda förklaringar. Ett exempel på en sådan förkla-

ring kan vara att våldet som en man utövar mot en kvinna är ett beteende som är patologiskt och 

alternativt hos enbart den enskilda individen (Sundborg 2015, s.5). En annan förklaring kan vara 

att mannen använder våld för att sätta gränser för kvinnan kring vad som är accepterat och inte 

enligt honom. Det behöver inte vara stora saker utan även bagateller som motiverar för att man-

nen ska utöva våld (Ekbrand 2006, s.13). Ekbrand skriver vidare att mannen genom att sätta 

gränser och använda våld även manifesterar sin makt över kvinnan (Ibid.). 
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5.2 Våldets konsekvenser för kvinnan 

Många kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation har svårt för att fatta beslutet om att 

vända sig till rättssystemet för att skydda sig själva och anmäla våldsutövaren. Anledningen är 

för att de i många fall är rädda för vilka konsekvenser även det ska medföra (Brännvall 2016, s.

76). Konsekvenserna som direkt kan drabba en kvinna som utsatts för våld i nära relation kan 

vara alltifrån arbetslöshet, sjukskrivning och försämrad hälsa till svårigheter med boendesitua-

tionen (WHO 2013, s.21-28). Våldsutsattheten kan dessutom ta sig i uttryck i form av direkta 

fysiska skador, psykisk ohälsa och alkoholrelaterade problem (Ibid.). Andra och vanligt före-

kommande konsekvenser som kan drabba en kvinna efter att hon har lämnat den våldsamma 

mannen kan vara förföljelse, trakasserier och hot (Brännvall 2016, s.110). För en del kvinnor har 

situationen efter separationen förvärrats genom att mannen har hittat dem och varit fysiskt våld-

sam mot dem genom strupgrepp, sparkar eller våldtäkt. Detta har på så sätt lett till att dessa 

kvinnor har övervägt att gå tillbaka till mannen eller att ta sitt eget liv (Ibid.). 

Ekbrand (2006, s.37) skriver i sin avhandling att både kvinnor, personer och institutioner kan un-

derskatta de objektiva riskerna för kvinnans utsatthet för våld när hon ska lämna en relation och 

efter att hon har lämnat den (Ibid.). Separationsvåld kan utgöra ett viktigt hinder för våldsutsatta 

kvinnors möjlighet att separera från mannen (Ekbrand 2006, s.34). Han skriver också att kvinnan 

kan minska riskerna för att utsättas för våld igen, men att dessa åtgärder som hon måste vidta 

ofta har ett högt pris, till exempel att hon kan komma att behöva “gå under jorden” eftersom 

mannen kanske vet var hon arbetar, var eventuella barn går i skolan och så vidare. Dessutom  tar 

han upp att många kvinnor upplever att en ökad risk för grövre och mer upprepat våld är det 

största hindret för att faktiskt lämna mannen (Ekbrand 2006, s.35).  

Lutwak (2018, s.373) skriver i sin artikel att en tredjedel av de kvinnor som har blivit utsatta för 

våld i nära relation blir påverkade av våldet under hela sin livstid. Det trauma som interpersonellt 

våld orsakar kvinnan utgör ett stort hot mot hennes psykiska och fysiska välbefinnande samt sä-

kerhet. Dessutom orsakar våldet både psykologiska och fysiologiska stressresponser som påver-

kar kvinnans förmåga att klara sig (Ibid.). Vidare skriver författaren att följderna för kvinnor som 
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har blivit utsatta för fysiskt våld kan vara stora och svåra fysiska skador, ökad risk för sexuellt 

överförbara sjukdomar, graviditetskomplikationer och i värsta fall dödsfall. De psykiska följder-

na för kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation inkluderar ångest, PTSD, missbruk, 

depression och sucidalitet (Lutwak 2018, s.374).  

5.3 Massmedias framställning  
Utifrån granskningen; Mediebevakningen av mäns våld mot kvinnor som Petra Dahlgren (2014, 

s.16) har utfört på Nationellt centrum för kvinnofrid, visar det sig att våld mot kvinnor i nära re-

lation förmedlas i massmedia ofta som ett relationellt problem. Det finns ett större behov av kun-

skap kring problematiken våld i nära relation hos både de som rapporterar om händelsen samt de 

som förmedlar den, det vill säga de myndighetspersoner som är involverade (Ibid.). Om journa-

lister får mer kunskap kring våld som begås i en nära relation kan de vara med och påverka män-

niskors attityder, och i sin tur bidra till att förhindra mäns våld mot kvinnor (Ibid.). Eftersom vi 

är intresserade av massmedias framställning av våldsutsatta kvinnor är det självklart intressant att 

även få kunskap kring hur det påverkar perspektivet läsaren får av kvinnan som har blivit utsatt. 

Sundborg (2015, s.5) menar även hon att stereotypiska bilder och uppfattningar i ett samhälle 

och dess kultur påverkar dem som lever i det. 

Även Murphy (1998, s.169) tar i sin artikel upp stereotypiska bilder och att när en kvinna fram-

ställs som kulturellt stereotypisk så påverkar denna framställning i sin tur de som exponeras för 

artikeln kvinnan framställs i. Hon menar då att den stereotypiska framställningen av kvinnan le-

der till tvivel kring deras trovärdighet hos den som läser. Samtidigt visar det sig att de som expo-

neras för en nyhet där kvinnan framställs som kontra stereotypisk, så leder det till en ökad upp-

fattning av att kvinnan är trovärdig (Ibid.). Vidare tar Murphy upp exempel på artiklar där kvin-

nan i den ena artikeln framställs som en stereotypisk kvinna med de kulturellt betingade egen-

skaper som tillskrivs kvinnor. I den artikeln skuldbeläggs kvinnan mer än i en annan artikel, där 

kvinnan framställs som kontra stereotypisk, vilket ger mannen mer skuld (Ibid.). Avslutningsvis 

skriver författaren kring vikten av att informera både massmedia och dess läsare om den potenti-

ella inverkan den stereotypiska representationen har (Murphy 1998, s.174).  
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Berns (2011, s.269) skriver om skuld och tar upp begreppet “könad skuld”. Berns skriver i sin 

artikel att trots det patriarkala motstånds- perspektivet så framställs våld i nära relation som ett 

mänskligt problem, och det argumenteras för att kvinnor är lika våldsamma som män (Ibid.). När 

det kommer till diskussionen kring ansvaret för att avsluta misshandeln läggs detta på kvinnan. 

Så trots att våldet är avkönat i diskussionen så är det istället skulden som blir könad. Berns tar 

som exempel upp att populära kvinnomagasin ofta framställer våld i nära relation på ett sätt som 

normaliserar offrets ansvar samtidigt som de ignorerar den roll våldsutövaren och samhället har 

(Ibid.). 

Trots att vi har valt att undersöka hur kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation pre-

senterar sig själva i massmedia i Sverige, har vi lyft tidigare forskning kring massmedias fram-

ställning internationellt. Anledningen till detta är för att vi upptäckte att trots de kulturella och 

samhälleliga skillnaderna beroende på var den vetenskapliga studien är gjord, så kvarstår faktum 

att det finns förutfattade meningar kring kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Vi är därmed 

medvetna om att fördomar kan se olika ut beroende på kulturella och samhälleliga skillnader in-

ternationellt och nationellt. Murphy och Berns tar dock upp det viktiga i att hur vi exponeras för 

en företeelse eller ett fenomen kan komma att påverka vår syn på det. Det här gäller även i Sve-

rige. Vår syn på ett fenomen eller en händelse påverkas av hur vi tar in informationen från 

massmedia samt hur den presenteras för oss, detta eftersom att massmedia fungerar som en form 

av informationskälla.  

6. Teoretiska utgångspunkter  
I det här avsnittet kommer vi att presentera de teorier och begrepp som kommer att utgöra grun-

den för vår analys och som kommer att fungera som undersökningens ramverk. Teorierna som 

undersökningen bygger på är normaliseringsprocessen och affektteori. Teorierna har valts ut med 

hjälp av kodningen av materialet, där vi fick fram koder som normalisering, isolering, kontroll, 

skam, skuld, och rädsla. Koderna normalisering, isolering och kontroll placerar vi under teorin 

om normaliseringsprocessen. Medan skam, skuld och rädsla placeras under teorin om affekter. 

!9



Utifrån Svensson (2015, s.208) används teorier som hjälpmedel vid analys av texter i form av 

glasögon. Med det här menas att forskaren lyfter fram särskilda begrepp ur texten, medan andra 

kvarstår i bakgrunden.  

6.1 Affektteori 

Den moderna affektteorin har sin grund i Darwins upptäckt om evolutionsteori, som innebär att 

människans känslor och medvetande är en del av överlevnads systemet, där hela kroppen omfat-

tas vilket har utvecklats genom evolutionen (Nathanson 1992, s.38-39). Nathanson (1992, s.

38-29) skriver i sin bok om affektteorin och tar sin utgångspunkt i Tomkins teori om affekter, där 

han delar upp dem i niogrundaffekter och kan vara allt ifrån milda till intensiva. De positiva af-

fekterna är glädje och intresse. Den neutrala affekten är förvåning, medan de negativa affekterna 

är rädsla, sorg, avsky, avsmak, skam/skuld och vrede. Dessa affekter har en särskild funktion 

som utlöses i samband med både inre eller yttre händelser (Nathanson 1992, s.59).  

Till skillnad från Tomkins skiljer Nathanson (1992, s.49-50) på affekter, känslor och emotioner. 

Affekt är den biologiska delen av en känsla och kan kallas för känsla, först då individen har blivit 

medveten om att en affekt har utlösts, dessutom kräver känslor kunskap och förståelse för att in-

dividen ska kunna använda information som affekten kommunicerar. Det vill säga att känslor 

handlar om att kunna förstå affekten som har utlöst och kunna uttrycka den (Ibid.). Nathanson 

skriver även om emotioner och menar att det handlar om en komplicerad sammankoppling av att 

observera att en affekt har utlösts, tillsammans med minnen som tidigare har aktiverats på grund 

av samma affekt. Det vill säga att en affekt kvalificeras som en emotion då individen kan placera 

den i både ett personligt och historisk sammanhang. Exempelvis att samtidigt som individen är 

ledsen så minns hen andra tillfällen då hen var ledsen (Ibid.). Carlander (2006, s.22) skriver ock-

så om emotioner och menar att emotionernas funktion är nödvändiga för att kunna förstå om-

världen. Emotioner hjälper till att vägleda individen i mötet med andra människor. Utan känslo-

mässiga värderingar under särskilda tillfällen blir vi osäkra och vilsna (Ibid). I vår undersökning 

kommer vi att utgå ifrån definitionen av emotioner, det innebär alltså att en individ har blivit 

medveten om affekten, förstår den och kan sätta den i ett sammanhang. Fokus kommer att läggas 
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på emotionerna skam, skuld och rädsla. Anledningen till att vi har valt dessa är för att de är nega-

tiva emotioner som direkt går att koppla till våldsutsatthet. Dessutom är det dessa tre känslor som 

är mest centrala och framträdande i våra artiklar. 

6.1.1 Skam 

Scheff & Starrin (2015, s.190) menar att skam kan betraktas som den viktigaste emotionen i 

samspelet med andra människor. Skammen uppstår dessutom i de situationer som innebär ett 

verkligt eller inbillat hot mot våra sociala band, skammen kan även ge en indikation på att det är 

problem i relationen (Ibid.). Även Nathanson (1992, s.145) skriver om skam och att det även kan 

ses som en känsla av förödmjukelse när skammen är ett resultat av en aggressiv attack mot en 

själv, eller av en personen som man värderar. Scheff & Starrin (2015, s.191) menar även att skam 

har en stor påverkan på individens tankar kring det egna värdet och den egna självkänslan. Om 

skammen påverkar individens tankar negativt kan det resultera i att andra negativa tankar utveck-

las, till exempel som “jag är dum, inkompetent och svag”. Dessutom kan skammen vara både 

konstruktiv och destruktiv. Skammen blir destruktiv när individen utsätts för till exempel kränk-

ningar, hån och förödmjukelser (Ibid.). Känslan skam är förknippad med individens identitet och 

hur hen upplever sig själv, det här innebär att valen som individen gör utgörs till stor del av hur 

hen förhåller sig till känslan av skam (Carlander 2006, s.45).  

6.1.2 Skuld 

Tina Mattsson (2016, s.426) skriver om våld i nära relation och menar på att det är en fråga som i 

många fall är svårt att hantera, bland annat för att kvinnor som har blivit utsatta för våldet skuld-

beläggs för det. Det är en anledning till varför vi har valt att analysera materialet utifrån emotio-

nen skuld. Skuld är enligt Nathanson (1992, s.144) en emotion som är nära relaterad till skam. 

Skuld involverar en latent skam kring en handling och även en rädsla för att bli bestraffad. Skul-

den bygger på att individen har gjort något fel, medan skammen bygger på att felet är hos själva 

individen (Carlander 2006, s.49). I boken Understanding emotions skriver Keltner, Oatley  & 

Jenkins (2014, s.168) om skuld och menar att den uppstår i samband med att individen bryter 

mot de egna morala värderingarna. Vidare skriver författarna om övergångar mellan emotioner 

som uppstår under känslomässiga upplevelser, till exempel att individen går från att vara arg till 
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att känna skuld (Keltner, Oatley & Jenkins 2014, s.169). Dock finns det individer som är mer 

benägna att uppleva en känsla av skuld än andra. Dessa är individer som befinner sig i en makt-

lös position (Keltner, Oatley & Jenkins 2014, s.225). 

6.1.3 Rädsla 

Solomon (2008, s.29) skriver i sin artikel att rädsla är en av våra viktigaste grundkänslor. Om 

individen inte hade haft förmågan att känna rädsla hade hen utsatts för alla former av faror och 

farliga situationer utan att tveka. Rädsla utgör en av våra grundkänslor av förståeliga skäl, räds-

lan är inte självständig eller självskapande utan den är kopplad till något som är farligt och något 

som skrämmer oss (Ibid.). Skapandet av rädsla genom kroppsliga kränkningar kan även generera 

makt åt den som utövar kränkningarna (Enander 2008, s.18). När en individ utvecklas och växer 

desto mer kunskap, erfarenhet och tankar är kopplade till minnen av rädslan och vad som trigga-

de emotionen i tidigare situationer (Nathanson 1992, s.92-93). Denna process kommer således 

både att färga och forma emotionen och upplevelsen av rädsla kommer att se olika ut för oss alla. 

Vidare skriver han att det vi gör för att dämpa rädslan är att undvika de situationer som kan utlö-

sa eller framkalla den (Ibid.).  

6.2 Normaliseringsprocessen 

6.2.1 Normalisering, Isolering och Kontroll 

Lundgren (2004, s.51.52) skriver om de tre mest avgörande inslagen i normaliseringsprocessen. 

Det första inslaget handlar om överträdelser där mannen går över kvinnans gränser, vilket på så 

sätt leder till att kvinnans gränser förskjuts och utplånas. Med tiden har mannen även gjort in-

trång på hela hennes livsutrymme och integritet. Dessa överträdelser kan även handla om att 

kvinnan inte får träffa sina vänner, släkt eller familj, förbjudas från att bestämma över sina egna 

pengar eller att ha egna fritidsintressen (Ibid.).  

Det andra inslaget i normaliseringsprocessen handlar om isolering och innebär att mannen isole-

rar kvinnan allt mer genom att avskärma henne från sin omgivning. Anledningen till isoleringen 

är att mannen vill ha kontroll över henne. Allt eftersom kvinnans kontakt med omgivningen 
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minskar, får mannens våld ett allt större utrymme (Lundgren 2004, s.55-57). Det tredje inslaget 

handlar däremot om att mannen växlar mellan att vara våldsam och tillgiven. Det vill säga att 

mannen visar upp två helt olika sidor. Den ena sidan visas inför andra människor, medan den 

andra sidan visas inför kvinnan. Allt eftersom blir kvinnan mer tacksam för när mannen väl ger 

henne ömhet och värme, bland annat genom att trösta henne för det han själv har utsatt henne för 

(Lundgren 2004, s.58-60). 

Lundgren (2004, s.62) skriver även om normalisering som en aktiv process för kvinnan, det vill 

säga en nedbrytningsprocess. Kvinnan börjar gradvis att internalisera mannens våld, hans motiv 

för våldet samt hans förväntningar och krav på henne, motiven kommer att handla om kvinnan 

och hennes brister. Samtidigt uppnår han med tiden allt mer kontroll över kvinnans liv. I sam-

band med detta börjar kvinnan få skuldkänslor och klandra sig själv för det hon utsätts för, vilket 

på så sätt leder till skamkänslor. Kvinnan tror att mannen slår henne för att ”hon är som hon 

är” (Ibid.).  

6.2.2 Könsmaktsordning  

Swärd & Sunesson (2016, s.416) skriver i Socialt arbete: En grundbok om att makt kan uttrycka 

sig på olika sätt, till exempel genom kränkningar som är förödmjukande eller får en annan indi-

vid att känna sig mindre värd. Kränkningar kan på så sätt ta sig i uttryck  både i psykisk och fy-

sisk form, genom till exempel fysiskt eller psykiskt våld (Ibid.). Mäns våld mot kvinnor i nära 

relation handlar om ett sätt att uppehålla bestämmanderätt och makt (Nationellt centrum för 

kvinnofrid 2014). Även Mattsson (2016, s.426) skriver om att mäns våld mot kvinnor kan handla 

om att visa sin överordning och maktposition. Lundgren (2004, s.84) tar i sin bok upp att om vi 

väljer att betrakta våldet i ljuset av den vanliga och i denna mening “normala” könsmakts kultu-

ren och våldsamma män i ljuset av hur vi i vårt samhälle skapar maskulinitet, är antagandet att 

det finns kulturella och därmed accepterade kopplingar mellan våld, makt och maskulinitet. Då 

förstår vi våldet och våldsutövaren i termer av normalitet och med normal könsmakt som över-

ordnad tolkningsram (Ibid.). 
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6.3 Val av teori 

Affektteorin vilar på en positivistisk grund där en objektiv och allmängiltig sanning söks. Nor-

maliseringsprocessen och könsmaktsordningen vilar däremot på en socialkonstruktivistisk grund, 

där vi genom vår användning av olika begrepp konstruerar vår verklighet. Positivismen ger oss 

kunskaper om det vi kan veta säkert medans socialkonstruktivismen ger oss kunskap om det vi 

inte kan veta något säkert om. Det är också den komplexiteten vi har sett i våra artiklar och som 

våld i nära relation i allra högsta grad består av. Vi valde dessa teorier trots deras olikheter ef-

tersom vi ansåg att de kompletterade varandra i vår undersökning och för att båda är applicerbara 

på vår empiri. Vi kan utifrån dessa synliggöra olika aspekter av det kvinnorna i våra artiklar pre-

senterar. Dessa teorier anses även vara lämpliga eftersom bearbetningen av empirin gav oss ko-

der och kategorier i form av känslor och beteende som rädsla, skam, skuld, normalisering, kon-

troll och isolering.  

7. Metod och metodologiska överväganden 

7.1 Val av metod 

Då undersökningen handlar om hur kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation presen-

terar sig själva och våldsutövaren i massmedia, samt vilka konsekvenser våldet har för kvinnor-

na, har vi valt att analysera olika nyhetsartiklar. Totalt har vi använt 18 artiklar som utgör vårt 

material för undersökningen, där de flesta artiklarna är från 2018. Den äldsta artikeln som vi an-

vände är från 2005. Artiklarna kommer från tidningar som Svenska Dagbladet, SVT Nyheter, 

Sydsvenskan, Göteborgs Posten, Aftonbladet, Expressen, Bohusläningen, Linköping News, Met-

ro och Nya Åland. Nyhetsartiklarna har skrivits av journalister, vilket innebär att kvinnornas be-

rättelser antagligen har färgats av deras syn på våld i nära relation. Det här kan visa sig genom att 

journalisten fokuserar på särskilda detaljer i kvinnornas berättelser, som hen sedan väljer att lyfta 

fram i sin artikel, vi kan även se det i form av vad journalisten väljer att citera och betona i form 

av kursiv text. I analysen har vi valt att fokusera på ord och inte siffror. Enligt Bryman (2011, s.

340) kopplas den här metoden till kvalitativ forskning, där den kvalitativ forskningsmetoden in-

riktar sig på ord och inte siffror som den kvantitativa forskningsmetoden gör (Ibid.). Den kvalita-
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tiva forskningsmetoden har ett induktivt synsätt, som innebär att data samlas in och analyseras, 

vilket på så sätt leder till en teori. Den kvalitativa forskningsmetoden är även tolkningsinriktad 

och handlar om att förstå den sociala verkligheten och hur människorna i en särskild miljö tolkar 

verkligheten (Ibid.). Vilket var en anledning till att vi ansåg att den kvalitativa metoden var lämp-

lig för vår undersökning.  

Den kvalitativa metoden handlar även enligt Lundman & Graneheim om att tolka och granska 

innehållet i en text (Lundman & Graneheim 2017, s.220). Det handlar även om beskriva på ett 

detaljerat sätt hur något är och inte hur ofta något förekommer. Den kvalitativa metoden bygger 

på att ge en djup grund och förståelse av fenomenet (Repstad 2007, s.21). Det finns däremot oli-

ka metoder inom den kvalitativa forskningen. Metoden som vi har valt att utföra är analys av tex-

ter och dokument. Där dokument innebär data som består av ord och/eller bilder som har skapats 

utan forskarens inblandning (Justesen & Mik-Meyer 2011, s.104). Den här formen av analys kal-

las för innehållsanalys med en kvalitativ inriktning och är det vanligaste tillvägagångssättet gäl-

lande en kvalitativ analys av dokument (Bryman 2011, s.505). Dokumenten som har analyserats 

för den här undersökningen är olika nyhetsartiklar.  

Den kvalitativa innehållsanalysen handlar om att söka efter teman i det inhämtade materialet som 

ska analyseras. Det finns däremot inget givet sätt för att hitta teman i texten som ska analyseras 

och är något som sällan beskrivs närmare. De olika teman som framkommer illustreras däremot 

på olika sätt (Ibid.), i den här undersökningen i form av att hitta liknelser i de olika artiklarna. 

Eftersom vi är intresserade av att studera teman och begrepp är det inte aktuellt med en kvantita-

tiv innehållsanalys, då den bygger på statistik eller att räkna ord i dokumenten som ska analyse-

ras. Vi är istället intresserade av att skapa oss en förståelse av det vi undersöker och upplever att 

det är mer lämpligt att analysera dokument utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Justesen & Mik-

Meyers (2011, s.105) skriver om vikten av att reflektera över valda dokument, eftersom även do-

kument utgör en specifik form av datamaterial som kräver metodreflektion. Eftersom vi har valt 

att undersöka specifikt kvinnornas perspektiv och deras presentation av sig själva, våldsutövaren 
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samt konsekvenserna i massmedia, är det relevant att analysera dokument i form av nyhetsartik-

lar.  

De viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning är enligt Bryman att ha generella frågeställ-

ningar till en början och ett relevant urval (Bryman 2011, s.345). I den kvantitativa metoden är 

det däremot viktigt att frågeställningarna är precisa eftersom de utgör vilken form av dokument 

som ska analyseras i innehållsanalysen, samt på vilket sätt kodningsschemat ska utformas (Bry-

man 2011, s.283). Det här är ytterligare en anledning till att vi har valt att utföra en kvalitativ in-

nehållsanalys, då vi satte generella frågeställningar kring kvinnor som har blivit utsatta för våld i 

nära relation samt massmedias roll i ämnet. Där blev vårt urval nyhetsartiklar. Vidare skriver han 

att enligt den kvalitativa metoden så samlas relevant data in utifrån valda frågeställningar och 

urval, vilket sedan tolkas och bearbetas och på så sätt leder till det teoretiska arbetet och resulta-

tet (Bryman 2011, s.345). Enligt Lundman & Graneheim (2017, s.220) innebär det att vi utgår 

från en induktiv ansats, eftersom vi har sökt efter mönster i det insamlade materialet som sedan 

förutsättningslöst analyserats och lett till att en teori har utvecklats i efterhand. Utifrån det insam-

lade materialet som har bearbetats och tolkats, det teoretiska arbetet samt resultatet specificeras 

de generella frågeställningarna (Bryman 2011, s.345). Vid insamlingen och bearbetningen av oli-

ka nyhetsartiklar kring våldsutsatta kvinnor i nära relationer, upptäckte vi många likheter mellan 

begrepp och berättelseform. Utifrån det formades på så sätt frågeställningarna till mer specifika.  

Lundman & Graneheim (2017, s.291) skriver i sin bok att en kvalitativ innehållsanalys går att 

använda på texter av olika slag och att eftersom tolkning och abstraktion kan ske på flera nivå så 

går den kvalitativa innehållsanalysen att använda inom flera olika områden. Dessutom används 

en kvalitativ innehållsanalys för att tolka och granska texter och även utskrivna intervjuer. I vår 

undersökning kommer vi att ha en hermeneutisk utgångspunkt, vilket innebär att vi vill ha närhet 

till det vi studerar och genom olika grader av tolkning finna en slags mening i det vi studerar 

(Lundman & Graneheim 2017, s.220). Det här synsättet innebär att vi ser världen som konstrue-

rad, subjektiv, komplex och kontextberoende. Den här formen av innehållsanalys baseras på erfa-
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renhetskunskap och som tar sig i uttryck i form av tolkningar och beskrivningar på olika abstrak-

tionsnivåer och tolkningsnivåer (Ibid.).  

Som vi beskrev ovan har vi även två teorier med olika vetenskapsteoretiska grunder och har valt 

dessa på grund av att våld i nära relation är ett komplext fenomen, som vi anser inte kan förstås 

på endast ett sätt. Vi har låtit det hermeneutiska förhållningssättet genomsyra vår analys för att nå 

en djupare förståelse av det mänskliga beteendet, men med en medvetenhet om att affektteorin 

vilar på en positivistisk grund och normaliseringsprocessen som vilar på en socialkonstruktivis-

tisk grund. Valet av det hermeneutiska förhållningssättet beror på att att det handlar om hur indi-

viden tolkar och förstår olika texter. Det här kopplas med vår undersökning genom att vi har tol-

kat och skapat oss en förståelse kring den samlade empirin utifrån de teorier som vi har valt. Det 

vill säga att vi har analyserat och tolkat empirin utifrån affektteori och normaliseringsprocessen, 

med ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

Boréus (2015, s.157) skriver i Handbok i kvalitativa metoder om att analysera texter, samt olika 

skäl till att texter analyseras. Texter har en stor påverkan på samhället genom att det bidrar till att 

forma våra föreställningar om hur samhället och människorna i det bör vara. Det har även en på-

verkan på hur relationen mellan människor (Ibid.). Det är anledningen till att vi har valt att ana-

lysera nyhetsartiklar om kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation. Genom att analy-

sera dessa former av nyhetsartiklar kan vi få en bättre förståelse för hur våldsoffret och våldsutö-

varen framställs i massmedia, samt hur det kan påverka samhället.  

7.2 Urval 

Det första steget i vår urvalsprocess var att bestämma hur vi skulle gå tillväga för att samla in 

vårt empiriska material. Vårt urval kan beskrivas på det sätt som Bryman (2011, s.434) beskriver 

ett målinriktat urval, ett urval som i grund och botten handlar om ett försök att forma en överens-

stämmelse mellan forskningsfrågorna och själva urvalet. Med andra ord innebär det att den kvali-

tativa forskaren syftar på att välja ut de texter eller artiklar som har relevans till forskningsfrå-

gorna och problemformuleringen (Ibid.). Även Boréus (2015, s.171) skriver att valet av material 
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och text beror på vad det är för empiriskt material vi behöver för att kunna besvara våra fråge-

ställningar. Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011, s.107) har även begreppet genre en stor betydel-

se vid analys av dokument. Begreppet har en betydelse vad gäller både urvalsprocessen och när 

dokumenten ska analyseras. Det vill säga att dokument som har en specifik genre tillhör en ho-

mogen grupp av texter som skiljer sig från andra grupper av texter. Skillnaderna mellan texterna 

kan bero på stilen, uppbyggnad samt sättet att behandla teman (Ibid.).  

En svaghet med ett målinriktat urval är att vi inte kommer att kunna generalisera vårt resultat och 

det blir än mindre aktuellt med tanke på urvalets storlek. Vi har i den här undersökningen behövt 

ställa oss frågan om vilken typ av massmedia vi vill ha med och även selektera ut de som vi an-

ser vara relevanta för vårt syfte och som har kunnat besvara våra frågeställningar. Det här är nå-

got Bryman (2011, s.285) tar upp som en viktig del i när man gör sitt urval till en innehållsana-

lys. Efter att vi gjort en första sökning och fått en överblick av tillgängligt material valde vi att 

inte begränsa oss till någon särskild typ av tidning så som kvälls- eller nyhetstidning. Varför vi 

inte har valt att begränsa oss var för att det visade sig vara svårt att hitta artiklar där kvinnor som 

har varit med om våld i nära relation offentligt delat med sig av det dem har blivit utsatta för. På 

grund av att det har varit svårt att hitta artiklar som inte är mindre än en sida långa och där kvin-

nor själva berättar om sin upplevelse, har vi valt att inte begränsa oss till en specifik nyhetstid-

ning eller någon särskild politisk färg på tidningen. 

Justesen & Mik-Meyer (2011, s.108) skriver om det praktiska kring dokumentmaterial, där det 

handlar om att fundera över hur mycket av det insamlade materialet som ska användas, samt hur 

det ska avgränsas. Författarna menar att forskaren bör tänka över vilken form av dokument som 

ska användas och vilka urvalskriterier som finns (Ibid.). Vi samlade in vårt empiriska material 

genom att använda sökmotorn Google för att få så många träffar som möjligt och genom att söka 

på: våld i nära relationer, han slog henne, han slog mig, hon blev slagen, misshandlad kvinna, 

kvinna utsatt för misshandel. Vi hittade sammanlagt 26 stycken artiklar från olika nyhetstidning-

ar och efter en första genomgång av dessa kom vi fram till att 8 stycken inte uppfyllde våra krite-

rier. Kriterierna var 1) inte för korta artiklar (minst 1 sida), 2) artiklar där kvinnan själv berättar 
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om våldet och 3) det ska vara en man i en nära relation som är våldsutövaren. Syftet med kriteri-

erna var att det skulle avgränsa i sökningen samt att få ut material med samma grund. Anled-

ningen till att vi valde att artiklarna skulle vara minst en sida långa var för att materialet skulle 

generera tillräckligt med text och för att det skulle vara möjligt att göra en utförlig analys av ma-

terialet.  

Vi ansåg att 18 artiklar räckte utifrån artiklarnas längd och med tanke på den tid vi har på oss för 

att genomföra undersökningen. Det var även svårt att hitta fler artiklar som uppfyllde våra krite-

rier, vilket också var en anledning till att vi samlade in 26 artiklar från början. Självklart hade vi 

kunnat hitta fler artiklar, men utifrån tidsaspekten vi hade fanns det ingen möjligheten att leta fler 

artiklar under en längre tid då de även kräver bearbetning och kodning.  Bryman (2011, s.190) 

menar även han på att urvalets storlek är beroende av faktorer såsom kostnader och tidsåtgång. 

Artiklarna som vi har samlat in är från Svenska Dagbladet, SVT Nyheter, Sydsvenskan, Göte-

borgs Posten, Aftonbladet, Expressen, Bohusläningen, Linköping News, Metro och Nya Åland. 

Det som styrde valet av artiklar som fick ingå i det empiriska materialet var avgränsningen och 

urvalskriterierna, vilket är något som görs i varje undersökning (Justesen & Mik-Meyer 2011, s.

108). I många fall vid val av urval i en kvalitativ studie har forskaren enligt Repstad (2007, s.30) 

en grundtanke kring personerna och fenomenet. Grundtanken som vi hade kring personerna och 

fenomenet som lyfts upp i artiklarna vi har studerat, har lett till hur vi avgränsar och sätter ur-

valskriterier.  

7.3 Bearbetning och analys  

Vi har i analysen av vår empiri arbetat med både hög abstraktionsnivå och en låg abstraktionsni-

vå, med mest fokus på det manifesta innehållet men även en del på det latenta. Lundman & Gra-

neheim (2017, s.222) skriver att manifest innehåll är det uppenbara och textnära och som ut-

trycks på en beskrivande nivå medan det latenta innehållet är det som kan läsas mellan raderna, 

underliggande budskap och som uttrycks på en tolkande nivå i form av teman på olika abstrak-

tionsnivåer. Vidare skriver författarna att det är textens innehåll som ska utgöra den röda tråden 

och som ska genomsyra  koder och kategorier, undersökningens syfte och kvalitet på data är 
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även det som styr om fokus ska läggas på det manifesta eller latenta innehållet, eller på båda 

(Ibid.). 

Båda dessa typer av innehåll kräver en tolkning från vår sida, de tolkningar vi gör kommer dock 

att variera i både hög och låg abstraktionsnivå. Lundman & Graneheim (2017, s.222)  beskriver 

det som att låg abstraktionsnivå är detsamma som textnära och konkreta beskrivningar av inne-

hållet, medan en hög abstraktionsnivå ger distanserade och generella beskrivningar av innehållet. 

Låg tolkningsnivå är även den konkret och textnära, medan hög tolkningsgrad ger nya idéer vil-

ket ger utrymme att påverka tolkning och har större inslag av hermeneutik (Ibid.). Bryman (2011, 

s.507) skriver att hermeneutik är ett synsätt som utformats för förståelse eller tolkning av texter. 

Det hermeneutistiska synsättet innebär att den som läser och analyserar texten ska försöka förstå 

dess mening utifrån det perspektiv som skaparen har haft, en sensitivitet för den kontext i vilken 

texten producerades (Ibid.). Lundgren & Graneheim (2017, s.222) skriver i sin bok att det finns 

fördelar och nackdelar med de olika abstraktionsnivåerna och att en viss grad av abstraktion be-

hövs för att de resultat vi kommer fram till ska vara meningsfulla och begripliga. Ju högre grad 

av tolkning och abstraktionsnivå desto högre krav ställs på undersökningens tillförlitlighet 

(Ibid.). 

Inledningsvis har vi läst artiklarna två gånger tillsammans och sedan har vi läst dem en gång 

själva, efter att vi har bekantat oss med det material som vi har samlat in, börjar vi med vår ana-

lys av den insamlade datan. Enligt Lundman & Graneheim ( 2017, s.224) är första steget i analy-

sen att identifiera domäner. Domäner förklaras som delar av en text som handlar om ett specifikt 

område (Ibid.). Det var inte särskilt svårt att hitta naturliga domäner i vårt material. Domänerna 

som vi upptäckte när vi läste artiklarna och när vi påbörjade kodningen var; innan våldet började, 

under tiden som våldet pågick och när kvinnan skulle lämna den våldsamma mannen. 

Andra steget i vår analys handlade om att identifiera meningsbärande delar av texten. Det kan 

vara stycken, ord eller meningar som hör ihop i sitt sammanhang och med dess innehåll. De me-

ningsbärande enheterna ska inte vara för stora eller för små och de kommer att utgöra grunden 
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för vår analys (Lundman & Graneheim 2017 s.224). Vi kunde i vårt sökande efter meningsbä-

rande enheter lägga märke till mönster som var gemensamma för nästan alla artiklar. Exempel på 

meningsbärande enheter som vi upptäckte under kodningen var; 

Man är hjärntvättad, skäms fruktansvärt och skulle kunna göra precis vad som helst för att gå till-
baka (SVT Nyheter 2018, s.2). 

Jag fick inte gå ut, fick inte träffa mina vänner, fick inte göra någonting. Jag var som i en bubbla 
(Sydsvenskan 2012, s.2). 

Han kontrollerade mig dygnet runt. Jag fick inte göra något själv. Inte ringa eller skriva brev 
(Sydsvenskan 2005, s.2). 

Alla dessa meningsenheter gick att finna i domänen under tiden som kvinnorna var utsatta för 

våld, dessutom har alla den gemensamma nämnaren; att männen på ett eller annat sätt kontrolle-

rade och utövade makt över kvinnorna. Efter att vi identifierat och tagit ut meningsbärande delar 

av texten (meningsenheter) behövde vi enligt kondensera dessa. Kondensering innebär en pro-

cess där vi gör texten mer lätthanterlig och därmed också kortare men utan att förlora menings-

enhetens centrala och viktiga innehåll (Lundman & Graneheim 2017, s.224). Det vi gjorde var 

att skriva upp meningsenheterna på en whiteboard tavla och ringa in de ord eller mycket korta 

meningar som vi tyckte beskrev det mest centrala och viktiga innehållet i meningsenheten. Ex-

empel på kondenserade meningsenheter som vi upptäckte var; skäms fruktansvärt, fick inte göra 

någonting och fick inte göra något själv. 

Nästa steg i processen förklarar Lundman & Graneheim (2017, s.224) som abstrahering av den 

kondenserade meningsenheten och skapande av koder, där en kod kan beskrivas som en etikett 

på en meningsenhet som kort beskriver dess innehåll. När vi abstraherade den kondenserade me-

ningsenheten tvingade mig att söka tröst, kunde vi få fram koden skam. När vi abstraherade den 

kondenserade meningsenehten fick inte göra någonting, fick vi då ut koden kontroll. Koden kon-

troll fick vi även ut när vi abstraherade den kondenserade meningen fick inte göra någonting 

själv. Kontroll var även den mest förekommande koden som vi fick ut under kodningen.  
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Sista steget i processen är skapande av kategorier. Kategorier utgörs av flera koder vars innehåll 

liknar varandra, namnet på kategorin ska tydligt representera innehållet, samt relatera till inne-

hållet i koderna på en manifest nivå. En kategori kan innehålla flera underkategorier på olika ab-

straktionsnivåer (Lundman & Graneheim 2017, s.225). När vi skulle skapa våra kategorier an-

vände vi oss återigen av en whiteboardtavla där vi skrev upp de olika koderna. Det här gjorde vi 

för att lättare få en överblick av alla koder. För att relatera till tidigare steg i analysprocessen tar 

vi upp kategorin makt som exempel, då vi anser att makt är ett begrepp som tydligt kan represen-

tera koden kontroll på en manifest nivå. Kategorin makt representerar även koden isolering som 

vi identifierat när vi har kondenserat och abstraherat en meningsenhet. 

Tabell 1. 

  
ARTIKLAR

  
DOMÄN

  
MENINGSENHET

  
KONDENSERAD 
MENINGSENHET

  
   KOD

  
KATEGORI

  
1 

 

  
Efter 
våldet

… är hjärntvättad, 
skäms 

fruktansvärt…

  
Skäms fruktansvärt

  
Skam

  
Emotion

  
2

  
Under 

tiden av 
våldet

… fick inte gå ut, 
fick inte träffa mina 

vänner…

  
Fick inte göra 

någonting

  
Kontroll

  
Makt

  
  

3

  
Under 

tiden av 
våldet 

 

… kontrollerade mig 
dygnet runt. Fick 
inte göra något 

själv…

  
Fick inte göra 

någonting själv

  
Kontroll

  
Makt
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Artikel 1: Kristina försökte ta sitt liv efter misshandeln. 

Artikel 2: Ville dö, men tänkte på barnen. 

Artikel 3: ``Jag visste aldrig när det skulle smälla.´´ 

Sammanlagt har vi fått fram två huvudsakliga kategorier efter att vi har bearbetat och kodat vårt 

material. Första kategorin är emotioner som består av koderna skuld, skam och rädsla. Andra ka-

tegorin är makt som består av koderna kontroll, isolering och normalisering. 

7.4 Metodens tillförlitlighet  

I bedömningar av den samhällsvetenskapliga forskningen diskuteras det om tre viktiga begrepp 

som är reliabilitet, replikation och validitet. Reliabilitet inom forskning rör frågan om resultaten 

från en undersökning blir densamma om den skulle göras om på nytt, eller om resultaten blir på-

verkade av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman 2011, s.49). Replikation innebär 

däremot reproducering eller upprepning av en undersökning, för att det ska vara möjligt att ge-

nomföra en upprepning av den aktuella undersökningen måste forskaren i detalj redogöra för sitt 

tillvägagångssätt i undersökningen. Det sista begreppet är validitet och går ut på att det görs en 

bedömning av de slutsatser som en undersökning genererar och om dessa hänger ihop eller inte 

(Ibid.). Repstad (2007, s.152) skriver däremot att det finns några kvalitativa forskare som anser 

att begreppen reliabilitet och validitet inte passar in för kvalitativa undersökningar, och har på så 

sätt försökt att ersätta dessa begrepp men andra. De nya termerna för begreppen reliabilitet och 

validitet bör enligt dessa forskare vara trovärdighet och bekräftelse. Med termen trovärdighet 

menas att läsarna ska vara övertygade om att undersökningen har utförts på ett pålitligt sätt. Me-

dan begreppet bekräftelse innebär att förståelsen som fås av undersökningen kan kopplas till 

tolkningar som har sin grund i annan forskning (Ibid.). 

Eftersom vi utgår från en kvalitativ forskningsmetod som handlar om att söka framställningar, 

beskrivningar och eventuella förklaringar så går det inte att nå en absolut sanning som reliabilitet 

och validitet antyder. Valet av metod beror på att vi ville nå en djup förståelse av det vi har valt 

att studera, då vårt syfte är att undersöka hur massmedia framställer kvinnor som har blivit utsat-
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ta för våld i nära relation, samt beskrivningar kring detta. Bryman (2011, s.51) menar i sin bok på 

att reliabilitet och validitet är begrepp som kan ifrågasättas inom den kvalitativa forskningen, 

samt att dessa begrepp kan behöva omformuleras. Vidare väljer Bryman att istället ge två förslag 

på hur dessa två begrepp kan ersättas inom den kvalitativa forskningen och då i form av begrep-

pen tillförlitlighet och äkthet (Ibid.).  

Tillförlitlighet består av fyra olika delkriterier; det första är trovärdighet som motsvarighet till 

intern validitet där forskaren säkerställt att forskningen har utförts i enlighet med de regler som 

finns, och att resultaten rapporteras in till de personer som är en del av verkligheten som stude-

rats för att säkerställa att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman 2011, s.354). Det 

andra delkriteriet är överförbarhet och kan likställas med extern validitet, som är ett kvantitativt 

begrepp (Bryman 2011, s.355). För att vi ska uppnå överförbarhet i vår undersökning har vi ut-

fört detaljerade och täta beskrivningar av vårt empiriska material, det vill säga de valda nyhetsar-

tiklarna. Enligt Bryman handlar det här om att förse andra personer med en databas som hjälper 

dessa att bedöma hur pass överförbara resultaten är i en annan miljö. Det tredje delkriteriet är 

pålitlighet och kan jämföras med reliabilitet. För att uppnå reliabilitet har vi haft ett granskande 

synsätt samt redogjort för alla steg och faser i forskningsprocessen (Ibid.). Det fjärde och sista 

delkriteriet i tillförlitlighet handlar om möjligheten att styrka och konfirmera, som motsvarighet 

till objektivitet (Ibid.). I den här undersökningen har bearbetningen av det empiriska materialet 

utgått från objektivitet. Det här på grund av att våra personliga värderingar inte ska påverka ma-

terialet som analyseras.  

Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys av nyhetsartiklar har vi inte möjlighet 

att att rapportera in resultaten vi får, till de som vi faktiskt undersöker. Det vi kan säkerställa är 

att vi har genomfört undersökningen i enlighet med de regler som finns. Lundman & Graneheim 

(2017, s.231) skriver i sin bok att bedömningen av undersökningens trovärdighet stärks genom 

att det går att urskilja en “röd tråd” arbetet igenom från bakgrund till syfte, via tillämpning av 

metod till resultat, diskussion och slutsats. Det är också viktigt att det är tydligt i resultatet, vems 

röst som hörs, om det är forskarens tolkning eller deltagarens röst (Ibid.). 
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7.5 Forskningsetiska överväganden 

Kalman och Lövgren (2012, s.9) skriver i sin bok att etiska övervägande blir aktuella när viktiga 

värden för samhället såväl som för den enskilda individen står på spel. Vidare skriver författarna 

om etik i forskning som innebär att forskaren ska medvetet reflekterar över vad forskningen kan 

innebära för de som deltar i forskningsprojektet, för forskarsamhället och för samhället i stort 

(Ibid.).  

Kalman och Johansson (2012, s.42) skriver även om forskningsetiska principer och lyfter bland 

annat upp vikten av att informera forskningsdeltagande kring vad forskningen avser. I vår under-

sökning består vår insamlade empiri av artiklar där kvinnor berättar om deras upplevelse av våld 

i nära relation, därav är det inte aktuellt och inte heller möjligt för oss att delge dessa kvinnor 

vårt forskningsresultat. Kvinnorna har frivilligt medverkat i artiklarna och har således lämnat 

samtycke till att den blir publicerad och tillgänglig för allmänheten, således är samtyckeskravet 

redan styrkt. En annan forskningsetisk princip enligt Kalman och Johansson (2012, s.42) är ano-

nymitet och skyddandet av personuppgifter. Kvinnorna som ställer upp i de artiklar vi behandlar 

är redan anonyma därför utgör inte heller den här forskningsetiska princip ett problem för oss att 

genomföra vår undersökning.  

Tredje kravet, konfidentialitetskravet är även det styrkt. Det fjärde och sista kravet är nyttjande-

kravet och innebär att de uppgifter vi samlar in om enskilda individer, får enbart användas för 

forskningsändamål (Ibid.). De får inte utlånas i kommersiella syften eller andra icke-vetenskapli-

ga syften (Vetenskapsrådet 2002, s.14). Efter att den här undersökningen är gjord kommer vi att 

förstöra all material som vi har använt för att säkerställa att ingen annan kommer att kunna an-

vända sig av det. Det är inte säkert att de kvinnor som medverkar i artiklarna vet att den får lov 

att användas i forskningssyfte, dock finns det ingen möjlighet för oss att ta kontakt med dessa 

och informera dem kring vår undersökning. Vår tolkning av materialet och det vi har kommit 

fram till och diskuterat i den här undersökningen, har gjorts med största hänsyn och respekt för 

kvinnorna och deras berättelser. 
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8. Resultat och analys 

8.1 Kvinnornas presentation av sig själv i massmedia 

Vi kan identifiera många likheter i de våldsutsatta kvinnornas berättelser och hur de presenterar 

sig själva i massmedia efter att ha lämnat det destruktiva förhållandet. Kvinnorna i artiklarna 

presenterar hur deras självuppfattning var innan förhållandet med den våldsamma mannen star-

tade och hur deras självuppfattning var under våldsutsattheten.  

Jag var en tjej man såg upp till. Jag tror att jag var för stolt för att berätta att jag blev misshandlad 
(Metro 2014, s.1). 

Jag har alltid varit en stark och självständig kvinna. I början var det helt fantastiskt, jag blev be-
handlad som en prinsessa. Men bakom stängda dörrar verkar de här männen nästan sätta i sport 
att bryta ner starka kvinnor. Vi kanske är en större utmaning, säger hon (SVT Nyheter 2018, s.2). 

Det som också är gemensamt bland kvinnornas berättelser i artiklarna är att de flesta hade en po-

sitiv självuppfattning innan relationen med den våldsamma mannen och våldet startade. Det här 

tydliggörs med hjälp av citaten ovan som visar att kvinnorna upplevde sig som bland annat stark, 

självständig och en tjej man såg upp till, innan våldet startade. När våldet började förändrades de 

flesta kvinnornas självuppfattning och presentationen av sig själva i artiklarna fick en ny rikt-

ning. Kvinnornas självuppfattning gick från att vara positiv till att bli negativ. De flesta beskriver 

sig inte längre som starka och självsäkra, utan de presenterar sig själva istället som isolerade, 

kontrollerade, nedtryckta, kränkta, osäkra, rädda, fängslade, hjärntvättade samt värdelösa. Nat-

hanson (1992, s.93) skriver att upplevelsen av att känna rädsla också blir påverkad av en individs 

tidigare erfarenheter och minnen som går att härleda till emotionen. Samtidigt skriver Enander 

(2008, s.21) att om upplevelsen av att känna rädsla växer sig allt större under tid så leder det till 

psykologisk påfrestning. Utifrån artiklarna framkommer det att kvinnorna anpassade sig till 

mannens krav och förväntningar på grund av rädsla för konsekvenserna av att göra motstånd, 

vilket även styrks av Enander. Rädslan kvinnan känner leder till att hon blir begränsad i sitt liv 

och blir fortsatt underordnad mannen (Enander 2008, s.18). Lundgren skriver även hon om an-

passning och menar att det inte handlar om endast rädsla för våldet, utan även om att försöka få 
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våldet att tillfälligtvis att upphöra (Lundgren 2004, s.68). Det vill säga att kvinnan med hjälp av 

olika strategier och metoder försöker att hantera mannens beteende, samt våldet hon utsätts för 

och rädslan hon känner. 

Man är rädd för den man lever med, man är rädd för repressalier. Man är rädd, man är hotad (Ex-
pressen 2013, s.2). 

Sandra beskriver tiden med sin förra partner som plågsam, rädslan för vad som skulle ske om hon 
lämnade honom fick henne att stanna kvar (Expressen 2018, s.2). 

Det framkommer i alla artiklarna att våldet mannen utövade mot kvinnorna väckte rädsla. Utifrån 

affektteori antas rädsla utgöra en av våra nio grundaffekter och är grundläggande för vår över-

levnad (Scheff & Starrin 2015, s.187). Rädslan utlöses av en anledning, som utifrån artiklarna 

var mannens beteende och våldsamheten mot kvinnan. Rädslan kan även handla om att kvinnan 

är rädd för att faktiskt behöva lämna mannen samt konsekvenserna det kan medföra.  

I artiklarna berättar även flera av de våldsutsatta kvinnorna att de skuldbelade sig själva för vål-

det de utsattes för eller för att de inte valde att lämna den våldsamma mannen tidigare. Exempel-

vis så berättar en kvinna med namnet Karin att hon trodde att våldet berodde på att hon hade va-

rit bråkig, och att det på så sätt var hennes fel att mannen slog henne (Sydsvenskan 2015, s.3). 

Medan Jenny berättar att hon skuldbelade sig själv för att inte ha lämnat mannen tidigare (Lin-

köping News 2018, s.2). Flera kvinnor berättar även att de upplevde sig vara skamsna över vad 

de utsattes för, bland annat för att de var medvetna om att destruktiva förhållanden med en våld-

sam man inte är något normalt. I en artikel berättar Mia att anledningen till att hon inte vågade 

prata öppet om våldet hon utsattes för av sin partner och hennes relation med den våldsamma 

mannen, berodde på att hon skämdes (SVT Nyheter 2018, s.2). Utifrån Nathanson (1992, s.145) 

kan det här ses som att kvinnan upplever sig vara förödmjukad eftersom skammen är ett resultat 

av att hon blir attackerad av någon hon tycker om. 

Men på kvällen blev mannen svartsjuk och våldsam. Sofia berättade i rätten att mannen gav hen-
ne en örfil i hotellets hiss så att hennes läpp sprack. Tillbaka på hotellrummet tog han stryptag på 
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henne, hotade att hänga henne i ett lakan från ventilationen och gav henne en spark i ryggen. - Jag 
blev chockad och livrädd. Jag tänkte ``det händer inte mig´´, säger Sofia. (Metro 2017, s.2) 

De flesta av kvinnorna i artiklarna var kvar i relationen med den våldsamma mannen under en 

längre tid. När det första slaget kom reagerade kvinnan med förvåning och chock, då hon antag-

ligen inte var införstådd med mannens handling, beteende och avsikten med det. Carlander skri-

ver att förvåningen och chocken kvinnan får vid det här tillfället kan bero på den hastiga händel-

sen som uppstår, där hon inte vet om den är av god eller ond karaktär (Carlander 2006, s.69). Att 

en man slår en kvinna är aldrig en handling av god karaktär men känslan som uppstår hos kvin-

nan som blir utsatt precis innan slaget eller precis efter kan vara förvåning, eftersom kvinnan 

ännu inte har hunnit värdera situationen hon befinner sig i. Kvinnan reagerar då med chock ef-

tersom slaget kommer från en man hon har en relation med. De första tankarna kan handla om 

varför hon blir slagen och hur hon ska reagera på det.  

När han kallade så kom jag. Hade någon annan människa börjat slå mig hade jag slagit tillbaka, 
men mot honom har jag aldrig vågat lyfta ett finger. Hur mycket han än slog mig var jag stilla. 
Jag gjorde ingenting (Sydsvenskan 2012, s.4). 

Vår empiri visar även tydligt att kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation upplevt att 

våldet blev en del av deras vardag. Precis som Lundgren skriver är det här en del av normalise-

ringsprocessen. Samtidigt som kvinnan fortsätter att vara kvar i relationen med den våldsamma 

mannen försöker hon hitta olika strategier för att hantera våldet som hon utsätts för (Lundgren 

2004, s.67). I en artikel kunde vi utläsa att kvinnan har använt sig utav en sådan strategi för att 

undvika att våldet blir grövre. Kvinnan anpassar sig efter mannen trots att hon vet att hans bete-

ende är fel och inte normalt. Han är fortfarande bärare av problemet men hon vågar inte proteste-

ra genom att slå tillbaka. Det kan ses som att kvinnan använder sig utav det Lundgren beskriver 

som anpassning och en strategi för att hantera våldet (Lundgren 2004, s.68).  

Vissa av hans negativa beteenden normaliserades, medan jag lade skulden och ansvaret på mig 
själv (Göteborgs Posten 2017, s.2). 

Att han slog mig trodde jag ibland berodde på att jag varit bråkig, att det var mitt eget fel att jag 
fick stryk (Sydsvenskan 2015, s.3). 
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Hela tiden medan slagen har pågått så har jag trott att det var jag som var skuld i det hela, att jag 
triggade hans reaktion (Expressen 2018, s.1). 

Det här är bara några exempel på hur kvinnorna lägger skulden för vad de har blivit utsatta för på 

sig själva. I nästan alla artiklar som vi har läst tar kvinnan på sig mycket av skulden för det hon 

har blivit utsatt för, att det är hon som gör fel, säger fel eller är fel. Lundgren (2004, s.62) menar 

att det är det här som är nedbrytningsprocessen av kvinnan, mannens motiv för våldet och de 

förväntningar och krav han har på henne börjar gradvis internaliseras av kvinnan. Kvinnan börjar 

tro att mannen slår henne för att hon inte motsvarar hans norm för vad som är kvinnligt, vilket i 

sin tur även leder till att kvinnans självkänsla och självuppfattning påverkas negativt. I en artikel 

berättade en kvinna om att hon fick höra nedlåtande kommentarer av sin partner så ofta att hon 

förvandlade dem till sanning, vilket fick henne att känna ännu mer värdelös (Aftonbladet 2009, s.

2). 

Det är även i samband med denna nedbrytningsprocess som kvinnan börjar ta på sig skulden och 

klandra sig själv för det mannen utsätter henne för, vilket i sin tur leder till att kvinnan även bör-

jar få känslor av skam (Lundgren 2004, s.64). Även Berns (2011, s.269) skriver om skuld och tar 

i sin artikel upp att när det diskuteras om att avsluta misshandeln så läggs ansvaret på kvinnan, 

således är det kvinnan som får bära skulden för att ha stannat i den våldsamma relationen. Berns 

menar även att populära kvinnomagasin har en tendens att normalisera kvinnans ansvar och ig-

norera våldsutövarens och samhällets roll (Ibid.). Det vill säga att kvinnor ifrågasätts gällande 

varför de inte lämnat mannen tidigare är ingenting som är något nytt, det görs och har gjorts av 

både myndigheter och samhälle i stort. 

8.2 Kvinnornas presentation av våldsutövaren i massmedia 

Förutom att det finns det likheter i de våldsutsatta kvinnornas presentation av sig själva före och 

efter relationen med den våldsamma mannen, finns det även en likhet gällande presentationen av 

våldsutövarens beteende. Alla kvinnor presenterar mannen inledningsvis med en positiv bild, 

som sakta förändrades under relationens gång. I början beskriver kvinnorna mannen som bland 
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annat som trevlig, charmig, lugn, rolig, karismatisk, trygg, generös, gentlemannamässig, världs-

van och snäll.  

Jag var så himla kär. Han var karismatisk, snäll och artig på alla vis, som sådana killar oftast är 
(Expressen 2005, s.2). 

Att mannen beskrivs med en positiv bild i början av förhållandet styrks av citatet ovan. Det 

styrks även genom en annan artikel där Evelina berättar att pojkvännen till en början var blyg, 

känslig och omtänksam (Aftonbladet 2009, s.1). Medan Karin berättar att mannen från början var 

omhändertagande, trygg och en person som berättade hur bra framtiden skulle bli för de två till-

sammans (Sydsvenskan 2015, s.1). Liksom Evelina och Karin hade även Lisa en positiv bild av 

sin pojkvän i början av deras relation. Lisa berättade att han var charmig, romantisk, rolig och 

väldigt härlig (Göteborgs Posten 2017, s.2).  

Semester, helger och långhelger är utan tvekan värst. Det var bara då han var fysisk. Även den 
psykiska misshandeln ökade. Exempelvis lät han mig inte sova för att vi inte hade samma åsikt i 
en fråga. Han kunde trycka ner mig så att jag grät och tvingades söka tröst hos honom. Den men-
tala förnedringen var fruktansvärd (SVT Nyheter 2018, s.2). 

Jag märkte det inte först men han började bryta ner mig direkt när vi blev tillsammans. Han tog 
min mobiltelefon och det fanns ingen dator i lägenheten. Han låste och tog med alla nycklar när 
han gick, så jag var inlåst medan han jobbade. Då hade jag redan slutat jobba eftersom jag inte 
fick för honom (Göteborgs Posten 2017, s.2). 

Hans beteende var oberäkneligt. Ena stunden kunde han vara jättemysig när vi kramades, pratade 
och skrattade ihop. I nästa stund kunde han bli våldsam, elak och aggressiv (Aftonbladet 2009, s.
1). 

Efter en tid in i förhållandet kan vi dock utifrån kvinnornas berättelser i artiklarna utläsa att man-

nen förändrades. Han blev allt mer kontrollerande, kränkande, hotfull, respektlös, manipulativ 

och empatilös. Kvinnorna berättar även att våldet skedde allt oftare och i värre form, samt att det 

tog sig i uttryck i både fysisk, psykisk och sexuell form. Mannen var däremot inte alltid våldsam 

och betedde sig illa, utan hans beteende var skiftande och oberäkneligt. Ena stunden var han om-

händertagande och snäll och våldsam och hotfull andra stunden.  
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I artiklarna framkommer även att mannen allt mer gick över kvinnans personliga gränser samt 

gjorde intrång på hennes personliga livsutrymme och integritet. Det här genom att mannen uti-

från vad vi kunde se i artiklarna blev allt mer svartsjuk och kontrollerande, vilket på så sätt ledde 

till att kvinnan blev alltmer isolerad från omvärlden. På samma sätt som våldet blev en del av 

kvinnans vardag, blev även isoleringen det. Det här styrks även av Lundgren ( 2004, s.51-52) 

som skriver att mannen utifrån normaliseringsprocessen isolerar samt begränsar kvinnan och 

hennes självbestämmande. Med tiden händer det ofta att kvinnan förlorat en allt större del av sin 

privata zon och kontakt med omvärlden, vilket alla kvinnor berättar om i artiklarna. Eftersom 

kontakten med omvärlden bröts, blev mannen kvinnans enda sociala nätverk, vilket även blev en 

anledning till att inte lämna det destruktiva förhållandet. 

Isoleringen gjorde att jag bara hade honom (SVT Nyheter 2018, s.2). 

Jag älskade ju honom. Jag tror jag förstod att det inte var normalt, men tänkte ändå att det var nå-
got man fick ta när det gällde just honom. Jag blev den omhändertagande, förstående och förlå-
tande (Göteborgs posten 2017, s.4). 

Några anledningar till att kvinnorna valde att inte lämna mannen och det destruktiva förhållandet 

var för att de var förälskade i honom, eller var så pass isolerade att de inte hade något nätverk. 

Isoleringen leder således med tiden till att mannen får allt mer kontroll över kvinnan, samt ger 

honom ett större utrymme till att utöva våld. Det här berättar de flesta kvinnorna om i artiklarna 

och uppger att ju mer avskärmade och isolerade de blir, desto mer förekommande och grövre blir 

våldet. Lundgren nämner även att isoleringen sker i syftet att kontrollera kvinnan (Lundgren 

2004, s.55).  

Han tog min mobil och det fanns ingen dator i lägenheten. Han låste och tog med sig alla nycklar 
när han gick, så jag var inlåst medan han jobbade (Göteborgs Posten 2017, s.2).  

Han kontrollerade det mesta i mitt liv. Han ville veta allt jag gjorde, var jag hade varit, vem jag 
umgicks med, vad som hade sagts. Exakt återgivet. Jag rapporterade och tyckte att jag var älskad 
och omhändertagen. Men efterhand gav det mig rysningar. Ola frågade ju inte av intresse utan för 
att ha kontroll (Hemmets 2015, s.2) 
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Man blir manipulerad, man tror det är sista gången varenda gång. Det kommer inte hända igen. 
Han visade sådan ånger och bad om förlåtelse. Man fick presenter för det han hade gjort, man 
förlät honom. Jag kan fortfarande klandra mig själv för saker som jag vet att jag inte kan göra 
något åt (Expressen 2018, s.2). 

I flertalet artiklar nämner kvinnorna att männen på olika sätt utövar makt över dem, makten kan 

ta sig i uttryck i form av kontroll i olika former. Utifrån ett könsmaktsperspektiv upplever sig 

kvinnan vara underlägsen mannen, de strukturella förklaringar som könsmaktsperspektivet till-

handahåller oss tydliggör att mannen utövar makt genom att kontrollera och isolera kvinnan 

(Sundborg 2015, s.5). Även Mattsson (2016, s.426) menar att våldet männen utövar mot kvin-

norna handlar om att de ska synliggöra deras maktposition och överordning gentemot kvinnan.  

8.3 Våldets konsekvenser för kvinnorna 

Utifrån artiklarna som vi har analyserat visar det sig tydligt att kvinnorna drabbades av olika ne-

gativa konsekvenser av våldet som mannen utsatte dem för, allt ifrån lätta skador till permanenta 

och mer allvarliga skador. 

Kränkningarna mot Karin ledde till att hon började ifrågasätta sig själv, sökte psykologhjälp  och 
blev sjukskriven, först på halvtid och sedan på heltid. Ofta handlade tankarna om att det var hon 
som var orsaken till att han tvingades använda våld mot henne (Sydsvenskan 2015, s.2). 

Jag mådde fruktansvärt dåligt efter allt som hänt. Det tog ungefär ett år efter att jag flydde tills jag 
kände att jag började fungera ordentligt igen. Vid det här tillfället tänkte jag ta livet av mig. Men 
jag fick visst stöd och har en kontaktperson på en öppenpsykiatrisk avdelning. Fortfarande väntar 
jag på att terapin som jag står i kö till ska börja (Göteborgs Posten 2017, s.3). 

Konsekvenserna som våldet har medfört för kvinnorna som har blivit utsatta för våld i nära rela-

tion utifrån vad de berättar i artiklarna är bland annat försämrad självkänsla, panikångest, rädsla 

för framtida relationer, suicidtankar, sjukskrivning samt fysiska permanenta skador. De fysiska 

skadorna resulterade för en del kvinnor i att de blev sjukskrivna under en längre tid och inte kun-

de arbeta. Kvinnorna fick även permanenta psykiska skador och hade behov av såväl terapi som 
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psykologhjälp. En del kvinnor berättade i artiklarna att de har fått skyddad identitet bland annat 

för att inte bli trakasserad eller hotade av mannen som tidigare misshandlade dem. Anna berättar 

att det är väldigt jobbigt att leva med en skyddad identitet, eftersom hon alltid måste tänka sig för 

och vara försiktig för att inte bli avslöjad, vilket begränsar henne i vardagslivet (Sydsvenskan 

2005, s.5). Medan Kristina berättar att våldet gick så pass långt att hon till slut försökte ta sitt liv. 

Det här resulterade i att hon fick ligga i respirator i nio dygn (SVT Nyheter 2018, s.2).  

Några av kvinnorna upplevde även rädsla en lång tid efter att ha lämnat den våldsamma relatio-

nen. Det vill säga att rädslan inte bara är en emotion som föreligger under destruktiva förhållan-

den, utan följer också med kvinnan efter att ha upphört relationen med våldsutövaren. Utifrån 

artiklarna hade våldet konsekvenser till exempel i form av rädsla för framtida relationer, samt 

misstänksamhet och rädsla för andra män. Det fanns däremot två kvinnor där deras presentation 

av sig själva efter att ha lämnat det destruktiva förhållandet skilde sig från de andra. Sandra be-

rättade i artikeln att hon har blivit starkare efter att ha lämnat och anmält våldsutövaren. Hon be-

rättar också att hon numera vet vad som är rätt och fel (Expressen 2018, s.4). Medan Lisa berät-

tar att hon efter att ha lämnat mannen har blivit mer självbestämmande, självsäker och är inte 

längre rädd för att dela med sig av sin åsikt (Hemmets 2015, s.3). 

Det kan även utläsas i artiklarna att kvinnorna ofta undviker att söka hjälp utifrån, på grund av 

skamkänslor. På så vis är skammen också en konsekvens som beror på våldet mannen utsätter 

kvinnan för. ``Socialtjänsten kontaktades och kommunens kriscentrum för kvinnor och män som 

lever i destruktiva förhållanden. Hon lät sig vårdas trots att hon egentligen inte ville att någon 

skulle se´´ (Sydsvenskan 2012, s.3). En konsekvens som våldet får för kvinnan kan utifrån 

Scheff & Starrin (2015, s.191) förstås som skam i destruktiv form, alltså den sortens skam som 

kan uppkomma efter att en människa blivit utsatt för kränkningar, hån eller förödmjukelser 

(Ibid.). Således kan skammen som en kvinna upplever efter att hon blivit utsatt för våld i nära 

relation aldrig vara konstruktiv, eftersom den konstruktiva skammen är rättfärdigad och fyller en 

funktion som ska vara hjälpsam för oss. Utifrån det som presenterades i artiklarna grundar sig 

ofta kvinnans skam på att hon skäms över att hon blir kränkt, slagen och förödmjukad av man-
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nen. Kvinnans känsla av skam kan beror på att hon är medveten om att hon inte befinner sig i ett 

sunt förhållande, eller att hon skäms för att berätta om det hon utsätts för och omgivningens för-

domar. Det är den typen av skam som Scheff & Starrin menar är den destruktiva skammen, en 

skam som inte alls fyller någon hjälpsam funktion eller är effektiv för kvinnan att uppleva.  

Dahlgren skriver om att skribenterna i massmedia bör ha kunskap om våld i nära relationer när 

de skriver om dessa (Dahlgren 2014, s.16). Eftersom massmedia är med och förmedlar en bild av 

kvinnor i våld i nära relation är de också med och påverkar människors attityder till problemati-

ken. Indirekt kan det här vara ett sätt för massmedia att hjälpa till att undvika att kvinnan ska ut-

sättas för dubbelbestraffning. En sådan dubbelbestraffning skulle kunna vara att frågorna skri-

benten ställer upplevs som skuldbeläggande för kvinnan, eller att hon ska behöva skämmas för 

det hon blivit utsatt för eller att hon inte har lämnat mannen tidigare. Det som Keltner, Oatley & 

Jenkins (2014, s.225) skriver om, att de individer som befinner sig i maktlösa positioner är mer 

benägna att uppleva skuld och det Nathanson (1992, s.144) skriver om att skuld innehåller en 

viss rädsla för att bli bestraffad, gör att det Dahlgren skriver ovan i allra högsta grad är relevant i 

frågor rör kvinnor som blivit eller blir utsatta för våld i nära relation. Särskilt som vi kan se några 

av citaten samt många artiklar då kvinnorna ofta upplever skuld över det som hänt. 

9. Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis kan vi säga att i majoriteten av våra artiklar har kvinnorna lyft emotioner 

som skuld, skam och rädsla på olika sätt. De har varit centrala emotioner som har lyfts och be-

skrivits av alla kvinnorna i artiklarna som vi har analyserat. Kvinnorna presenterade sig själva i 

massmedia utifrån ett gemensamt mönster, ett före och under våldet. Majoriteten av kvinnorna 

presenterade sig själva med en positiv självbild i före och i början av förhållandet. När våldet 

började vändes däremot presentationen av dem själva i massmedia och blev mer negativ. Det var 

likadant gällande kvinnornas presentation av våldsutövaren i massmedia. När kvinnan lärde kän-

na mannen och i början av deras förhållande, beskrevs han med en positiv bild. Det vändes dock 

till en negativ bild när mannen började misshandla kvinnan psykiskt eller fysiskt. Mannen pre-

senterades även som en person med skiftande personlighet och ett skiftande beteende. Utifrån de 
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strukturella förklaringarna som Sundborg (2015, s.5) skriver om, blir det tydligt att mannen kon-

trollerar kvinnan genom att utöva makt. Vidare menar hon att ett könsmaktsperspektiv med sin 

förklaringsgrund kan ge en samlad bild av mäns våld mot kvinnor (Ibid.). 

Förutom att kvinnorna presenterade en bild av ett före och under våldet började, lyfte de även 

upp ett efter där de bland annat tog upp konsekvenser som våldet hade medfört. En del konse-

kvenser som kvinnorna fick av våldet var bland annat permanenta fysiska och psykiska skador, 

sjukskrivning och rädsla för framtida relationer. Liknande konsekvenser lyfts även upp av 

världshälsoorganisationen (WHO, 2013). Det här mönstret blev synliggjort när vi med hjälp av 

Lundgrens teori om normaliseringsprocessen analyserade vår empiri. I analysen fanns det även 

medvetenhet om att det är kvinnans berättelse vi får, men att den också går via en annan part, det 

vill säga journalisten. Vi har också medvetet valt ut berättelser där kvinnan själv väljer att berätta 

om sin upplevelse, för att få en mer rättvis bild av problemet kvinnor som utsätts för våld i nära 

relation. Hade vi valt artiklar där det skrivs utifrån journalistens perspektiv istället för kvinnor-

nas, hade bilden som presenterats antagligen sett annorlunda ut.  

Sättet de våldsutsatta kvinnorna presenterade sig själva och våldsutövaren på i massmedia, kan 

möjligtvis leda till att allmänheten kan få en bredare syn och djupare förståelse för kvinnor som 

blir eller har blivit utsatta för våld i nära relation. Som vi tidigare har nämnt är det inte enbart en 

“typ” av kvinnor som utsätts för våld i nära relation, utan alla kvinnor kan utsättas för det. Det 

här kan i sin tur leda till att de kvinnor som blir eller har blivit utsatta för våld i nära relation, inte 

upplever sig vara så ensamma, stigmatiserade och skuldbelagda. Genom att allmänheten och 

samhället i stort får en djupare förståelse och mer kunskap om kvinnor som utsätts för våld i nära 

relation, kan det också bidra till att inblandade aktörer tar kvinnornas situation på ett större allvar 

och hänvisar direkt till hjälp. Anledningen till att vi för en diskussion kring massmedias roll i 

problematiken är för att vi tycker att det är viktig att reflektera över massmedias påverkan på 

allmänheten. Om massmedia inte har tillräcklig kunskap om våld i nära relation eller förståelse 

för kvinnornas situation - finns det risk att skribenten framställer en oriktig eller snedvriden bild 

av kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Risken kan till exempel handla om att skribenten 
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förmedlar en förmildrande bild av kvinnans berättelse, vilket avlägsnar allvaret i situationen eller 

att skribenten ställer frågor som indirekt lägger skulden och ansvaret på kvinnan och inte på 

våldsutövaren. Således är vikten av att skribenten inte ställer de frågor som kan tolkas som 

skuldbeläggande eller anklagande mot kvinnan stor och att dessa inte färgar berättelsen som all-

mänheten och samhället får ta del av. Att kvinnan själv får visa upp en bild av sig själv kan mot-

säga de förutfattade meningar som finns kring den här sortens problematik. Kanske kan det bidra 

till att den stereotypiska bilden av kvinnan som blir utsatt för våld i nära relation ifrågasätts. Det 

här kan kopplas till tidigare forskning där Murphy (1998, s.169 ) skriver att om en kvinna fram-

ställs som kontra stereotypisk, leder det till en ökad uppfattning att hon är trovärdig.  

Om allmänheten får större kunskap kring problematiken kanske de även bidrar till att det upp-

märksammas i fler sammanhang, såsom en ökad medvetenhet om allvaret och förekomsten av 

problemet. I förlängningen kanske det kan hjälpa till med att fler orosanmälningar och polisan-

mälningar görs av privatpersoner och andra inblandade aktörer. Andra inblandade aktörer kan till 

exempel vara sjukvården eller socialtjänsten. Om en kvinna skuldbeläggs för det hon har blivit 

utsatt för och om det är den bilden massmedia väljer att förmedla och visa upp så befrias mannen 

från skulden han egentligen bär när han misshandlade henne. Det är aldrig kvinnans fel att hon 

blir utsatt för våld. På så sätt är det viktigt att skribenten inte förmedlar en felaktig bild i mass-

media där kvinnan skuldbeläggs medan mannen blir fri från skuld. Den här undersökningen gav 

oss förståelse om att alla kvinnor kan bli utsatta för våld, och att det inte är en särskild grupp av 

kvinnor som blir offer för misshandel. Många kanske har fördomar om att enbart kvinnor som 

har dålig självkänsla och svårt att säga ifrån, som drabbas av destruktiva förhållanden. Vår un-

dersökning visar däremot det motsatta, det vill säga att även starka och självsäkra kvinnor kan bli 

utsatta för våld i nära relation. Anledningen till att vi tar upp det här är för att det inte är en speci-

fik kvinnogrupp som blir offer för misshandel, vilket är viktigt att lyfta fram i massmedia. Som 

tidigare nämnt är det viktigt att skribenten inte låter egna värderingar och åsikter färga texten på 

ett sätt som är negativt eller som ger en oriktig bild av kvinnans presentation av sig själv. 
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Som tidigare nämnt presenterade kvinnorna mannen i massmedia som bland annat snäll, char-

mig, trevlig och gentlemannamässig i början av förhållandet, men att han sedan förändrades un-

der förhållandets gång. I artiklarna framkom inget kring varför de upplevde att mannen förändra-

des, vilket skapade nya funderingar och frågeställningar. Våra funderingar handlade bland annat 

om våldsutövarens perspektiv och anledningen till beteendet samt våldet. Vad var anledningen 

till mannens beteende? Vilka blev konsekvenserna för mannen efter att ha utsatt kvinnan för 

våld? Andra frågeställningar som dök upp under analysen handlade även om samhällets syn på 

våld i nära relation. Vilken kunskap har egentligen massmedia om kvinnor som utsätts för våld i 

nära relation? Hur ser samhällets syn på kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation ut? 

Vilka fördomar finns?  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