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Summary: 

This is a qualitative text analysis about how women who live in violent relationships describe 

their experiences in autobiographies. The aim of the study was to find out how the women 

describe how the violence became a normal state in their everyday lives and to investigate the 

turning points that made them leave the men. The following questions have been in focus: 1. 

How do women describe the normalization process? 2. How is the turning point described that 

causes women to get out of the destructive relationship? Self-biographies written by three 

women, independently of one another, have been used as empirical data. Examples and quotes 

from the autobiographies have been analyzed using previous research and theories chosen to 

suit the purpose of the study. The study has shown that regardless of the nature of the violence 

that women suffer, the normalization process is described in a similar way. Women living 

with violent men internalize the man's reality and take on the blame for the violence they are 

subjected to. Because of the emotional bond the woman has to the man, the breakup becomes 

a process in several stages. The decision to leave the man must come from the woman herself, 

even though she gets the advice of others that she must break out of the relationship, she must 

make the decision to leave him. Only when the emotional band to the man is dissolved is the 

woman ready to finally leave him. 
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1 Problemformulering  
 

Våld i nära relation är ett ämne som under senaste tiden har varit ett hett ämne i medier och då 

framförallt i sociala medier. SVT sände i mars 2019 dokumentären Älska mig för den jag är, 

till minne av den folkkära artisten Josefin Nilsson, som avled endast 46 år gammal 2016. I 

dokumentären framkom det att hon under en tid levt i ett destruktivt förhållande med en man 

som misshandlade henne svårt. Detta ledde till att debatten om mäns våld mot kvinnor 

fullkomligen exploderade i sociala medier och ämnet våld i nära relation blev återigen ett viktigt 

ämne att reflektera över. Utifrån detta anser jag att ämnet våld i nära relation är relevant för mig 

att studera.   

 

Enligt Socialstyrelsen (u.å) är våld i nära relation ett stort samhällsproblem i Sverige. Våldet 

drabbar både kvinnor och män men kvinnorna drabbas i större utsträckning och oftast av 

allvarligare våld (ibid.). På grund av de skador som våldet leder till bidrar det även till en 

kostnad för samhället genom resurserna som sätts in, inte bara för att förebygga våldet utan 

även för att hantera våldets konsekvenser (Boethius 2015, s. 19).  

 

Skillnaderna mellan våld i nära relation och våld i det offentliga rummet är främst att 

våldsutövaren oftast är en för offret okänd person då det sker i det offentliga. Den som blir 

utsatt för våld av en närstående har emotionella band till våldsutövaren vilket gör det mycket 

svårare för offret att ta avstånd från sin förövare och våldet (Sinisalo och Moser Hällen 2018, 

s. 27). Våld i nära relation kännetecknas av att offret har eller har haft en närstående relation 

med våldsutövaren. Det finns oftast starka känslomässiga band mellan de båda vilket försvårar 

ett uppbrott från offrets sida (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018). Med nära relation menas 

att den våldsutsatta har en förtroendefull och nära relation med sin våldsutövare. Det kan 

innebära att parterna är eller har varit gifta, sambos eller särbos alternativt har gemensamma 

barn. Det kan även innebära relationen mellan syskon eller mellan föräldrar och barn eller andra 

släktingar (Sinisalo och Moser Hällen 2018, s. 18).  I denna studie har jag valt att studera 

relationen mellan män och kvinnor i en äktenskapsliknande relation. 

 

År 2017 anmäldes ca 12 000 misshandelsbrott i Sverige där våldsutövaren var i nära relation 

med offret och i den Nationella trygghetsundersökningen under 2016 uppgav 18% av offren för 
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misshandel att våldsutövaren var en närstående. Enligt en kartläggning över brott i nära 

relationer som BRÅ (Brottsförebyggande rådet, 2018) genomförde 2014 framkom det att 

ungefär en femtedel av befolkningen i Sverige någon gång under sin livstid blivit utsatt för våld 

av en partner. Det är vanligare att kvinnor blir utsatta, ungefär var fjärde kvinna och var sjätte 

man har någon gång blivit utsatt för våld i nära relation. I kartläggningen framkom även att 

systematiska kränkningar och försök till frihetsberövande var de vanligaste brotten. 29,1% av 

kvinnorna uppgav att de sökte vård eller hade behövt söka vård för sina skador medan siffran 

hos männen endast var 2,4%.  

 

Enligt Socialstyrelsens (u.å.) definition kan våldet i nära relation vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, 

social utsatthet, materiellt och/eller ekonomisk utsatthet. Oftast använder sig våldsutövaren av 

flera olika våldshandlingar i kombination med varandra. Våldet blir oftast värre ju längre 

relationen pågår och i vissa fall får det en dödlig utgång. I Sverige dödas ca 13 kvinnor varje år 

av sin nuvarande eller tidigare partner. Våld i nära relation sker vanligtvis i hemmet vilket gör 

det svårt att upptäcka och därmed svårt för polisen att hjälpa offret (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2018).   

 

Våld i nära relation bidrar till både fysisk och psykisk ohälsa i form av bland annat PTSD-

symtom och depression hos de som utsätts (Lucas 2014, s. 73).  Enligt flera studier framkommer 

det även att många kvinnor som utsatts för våld av en närstående lider av flera olika effekter av 

ohälsa som fysiska skador, kronisk smärta och dålig självkänsla. Våld i nära relation är med 

andra ord ett stort hälsoproblem i samhället (Khaw & Hardesty 2007, s. 413).  Eftersom våldet 

är ett vanligt förekommande problem med stora fysiska och psykiska skador och många gånger 

dödsfall hos de drabbade anser jag att det är ett område som är viktigt att studera vidare inom. 

 

Även om både män och kvinnor kan falla offer för en våldsam relation är det i större 

utsträckning kvinnorna som drabbas, därför har jag valt att fokusera min studie kring de 

drabbade kvinnorna. Våld i nära relation, där kvinnorna blir utsatta, är vanligt förekommande i 

Sverige och uppmärksammas mer och mer i media. Detta gör att det blir intressant att 

genomföra en undersökning av hur de utsatta kvinnorna skildrar sina erfarenheter, både vad 

gäller normalisering av våldet och vändpunkten som gör att de lämnar relationen, genom att 

analysera deras självbiografier. Då våldet får stora konsekvenser vad gäller hälsan hos de 

drabbade och kostnaderna det medför för samhället, anser jag att det är relevant för socialt 

arbete att utöka kunskapen och förståelsen för ämnet våld i nära relationer.  
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1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att via självbiografier, skrivna av kvinnor som varit utsatta för våld i nära 

relation, få en förståelse för hur de beskriver att det blev ett normaltillstånd att leva i en 

destruktiv relation samt hur de beskriver vändpunkten som får dem att till slut lämna relationen. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Hur beskriver kvinnorna normaliseringsprocessen? 

• Hur beskrivs vändpunkten som får kvinnorna att ta sig ur den destruktiva relationen?  

2 Kunskapsläge 
 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning inom ämnet. Vid sökandet efter 

forskning har jag använt mig av sökmotorerna LubSearch och Libris. De sökord jag har använt 

vid sökning i LubSearch var abused women, gender roles, turning points, domestic violence, 

violence in close relationships samt violence in love relationships. Vid sökning på Libris 

användes sökorden våld mot kvinnor, våld i nära relation, vändpunkt, uppbrottsprocesser. Jag 

har även sökt direkt efter specifika artiklar som jag läst om i andra tidigare uppsatser och i 

böcker inom ämnet.  

 

2.1 Från den gode till den onde 
 

Novellen Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde handlar om Dr. Jekyll som ansågs vara en 

välrenommerad doktor som förvandlas till den våldsamma Mr. Hyde, en förvandling från den 

goda till den onda. I Enanders (2011) artikel där hon studerade kvinnors känslomässiga process 

vid uppbrott från våldsamma relationer jämför hon de kvinnomisshandlande männen med Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde. De flesta kvinnorna beskriver männen som både charmiga, empatiska och 

snälla vid deras första möten. De beskriver att de blev kära i Dr. Jekyll och inte i Mr Hyde. 

Mannens våldsamma sida uppenbarades först senare. Efter att blivit utsatta för våld av olika 

slag beskriver kvinnorna männen som två helt olika personer. Kvinnorna beskriver att de kände 

sig förvirrade och hade svårt för att förstå skillnaderna mellan den gode Dr. Jekyll och den onde 

Mr. Hyde vilket resulterade i att de skuldbelade sig själva (Enander 2011, ss. 35–36).  I 
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relationens början var mannen övervägande god och kvinnorna kunde acceptera de våldsamma 

sidorna men allt eftersom relationen pågick och den våldsamma sidan tog överhand blev det 

lättare för kvinnorna att inse att männen överlag var mer våldsamma än kärleksfulla (Enander 

2011, s. 37).  

 

2.2 Mäns våld mot kvinnor i nära relation  
 

Det råder debatt om vilka handlingar som mäns våld mot kvinnor kan bestå av men många 

våldsforskare belyser begreppet kontroll vid mäns våldsutövning. Mannen använder olika 

kontrollerande tekniker för att kunna ta kontroll över kvinnan (Brännvall 2016, s. 47). De olika 

kontrollerande teknikerna som männen använder sig av delas ofta in i olika kategorier av våld. 

De vanligaste kategoriseringarna av våldet är att dela in det i psykiskt, fysiskt och sexuellt våld 

men det förekommer även andra kategorier såsom latent, materiellt och ekonomiskt våld. Det 

psykiska våldet innebär att mannen använder sig av nedvärderande och kontrollerande 

beteenden samt skrämsel, hot och skamning medan det fysiska våldet innebär handlingar 

riktade mot kvinnans kropp. Det sexuella våldet innefattar sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, 

våldtäkt samt kränkningar av kvinnors sexuella integritet. De olika kontrollerande teknikerna 

bildar ett mönster av våld och våldsutvecklingen beskrivs ofta som en process där våldet gradvis 

ökar varpå kvinnans livsutrymme minskar (Brännvall 2016, s. 48).  

 

2.3 Att lära sig leva med våld 
 

Hydèn (1995, ss. 83–84) menar att båda parterna som lever i ett destruktivt förhållande befinner 

sig i en situation präglad av både glömska och hågkomst. Mannens största problem när han 

försöker göra våldshandlingen ogjord genom att glömma är att han vet att inte hustrun har 

glömt. Detta gör att inte heller han får glömma händelsen utan att försöka få henne att glömma 

den först för att hon inte ska vilja lämna honom. Han måste själv minnas vad som hänt för att 

kunna påverka henne så hon kan stryka ett streck över händelsen. Den misshandlande mannen 

vet att det är han som har gjort fel som misshandlat sin fru och att han riskerar att hon lämnar 

honom. Mannen försöker istället framstå som en moraliskt fullvärdig person genom att lägga 

skulden på annat, exempelvis alkohol eller att hustrun varit tjatig (Hydèn 1995, ss. 83–84).  

 

Många kvinnor som lever med en man som misshandlar dem skuldbelägger sig själva för den 

misshandel de utsätts för. Den egna skulden kan ses både som en låg självuppfattning men även 
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som en strävan att uppnå kontroll. Även om kvinnorna inte kan kontrollera mannens 

våldsbeteende tror de att om de kan ta reda på vad de själva gör för fel kan de förändra sig  

själva och därigenom påverka att de slipper våldet. På kort sikt kan det verka lyckat då kvinnan 

kan avvärja något tillfälle av misshandel om hon låter mannens vilja styra men på lång sikt 

innebär det att kvinnan krymper sitt eget livsutrymme (Hydén 1995, ss. 81–82).  

 

2.4 Uppbrottsprocessen  
 

Att leva i en våldsam relation är smärtsamt men samtidigt är det väldigt svårt för kvinnorna att 

lämna den. Att lämna en våldsam relation är en process över tid och inget som sker över en natt. 

Det finns studier som visar att ett uppbrott från en våldsam relation innebär en process för att 

återvinna sig själv i fyra steg, nämligen: att motverka misshandel, att bryta sig fri, att inte gå 

tillbaka och att gå vidare i livet. En del forskare har sett att en drivkraft som fått kvinnorna att 

lämna relationen har varit när känslorna förändras, såsom att de förlorar hoppet om att en 

förändring kommer ske eller att de mobiliserar ilska. Känslor som kärlek, hat, rädsla, 

medlidande, hopp och skuld skapar ett traumatiskt band mellan kvinnorna och deras förövare 

som gör det svårt för kvinnan att lämna mannen (Enander och Holmberg 2008, ss. 200–201).   

 

De viktigaste faktorerna som leder till att kvinnan slutligen lämnar relationen är:  

• en försämring i förhållandet och/eller att våldet ökar 

• en rädsla för barnens, sin egens eller annans säkerhet 

• en ökad personlig styrka hos den utsatta  

• en kognitiv insikt hos kvinnan att hon faktiskt är misshandlad (Enander och Holmberg 

2008, s. 202). 

 

De flesta forskare refererar till en vändpunkt hos de misshandlade kvinnorna som till slut lämnar 

relationen (Enander och Holmberg 2008, s. 204). Enligt Hydén (1995, ss. 165–166) genomför 

en misshandlad kvinna ett uppbrott från mannen varje gång hon blir misshandlad. Med hjälp av 

tankens kraft lämnar hon mannen som slår henne. Genom detta psykologiska uppbrott lyckas 

hon fly från situationen för stunden samtidigt som hon gör sig psykiskt onåbar. Det finns vissa 

faktorer som håller kvar kvinnan hos mannen samt förenar henne med mannen trots att hon 

funderar på ett uppbrott. Dessa faktorer är den ensamhet som både mannen och kvinnan känner 

efter att en misshandel har ägt rum. Den rädsla kvinnan känner för att våldet blir ännu värre om 

hon lämnar mannen. Om hon stannar kvar hos mannen upplever hon att hon har möjlighet att 
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kontrollera honom och våldet. Hoppet om en ljusare framtid som de planerat tillsammans samt 

deras gemensamma planer på att få våldet att upphöra (Hydén 1995, ss. 166–167). Utöver de 

faktorer som får kvinnan att stanna finns även faktorer som får kvinnan att genomföra ett 

uppbrott: 

 

• om kvinnan förlorar hoppet om att äktenskapet går att rädda. 

• en längtan efter ett nytt liv och insikten i att hon går miste om något i livet. 

• rädslan som kvinnan känner (ibid.).  

 

2.5 SOC-modellen  
 

Khaw och Hardesty (2007) har genomfört en studie om kvinnors vändpunkter och 

uppbrottsprocesser. De utgick från SOC-modellen, The Stages of Change, som beskriver fem 

olika steg i hur en individ blir redo för förändring: förnekelse, begrundande, förberedelse, 

handling och upprätthållande. En person som befinner sig i de första stadierna har svårare för 

att genomföra förändringar än om denne befunnit sig i ett senare stadie. SOC-modellen har även 

i tidigare studier använts för att få en förståelse för våldsutsatta kvinnors process att lämna 

mannen. Alla kvinnorna i studien uttryckte att de i början av relationen med sin våldsutövande 

man förnekade våldet vilket många gånger berodde på egna individuella och/eller sociala 

faktorer som exempelvis att kvinnan anser det skamligt att genomgå en skilsmässa eller att hon 

lägger skulden för misshandeln på sig själv. Den vändpunkt som får kvinnorna att gå från 

förnekelse till begrundande är en inträffad händelse som får kvinnorna att erkänna för sig själva 

att det är något fel med relationen. Den vändpunkt som får kvinnorna att gå från begrundande 

till förberedelse är antingen ett upprepat våld eller att våldet förändras så till den grad att barnen 

blir negativt påverkade vilket medför att kvinnorna måste reagera för sina barns bästa. När 

kvinnorna kommit till förberedelsestadiet kunde Khaw och Hardesty (2007) se att kvinnorna 

inte följde samma mönster. Några av kvinnorna gick direkt till handlingsstadiet medan några 

gick tillbaka till begrundandestadiet varpå övriga gick direkt från begrundande till handling. 

När kvinnorna gått vidare till det sista steget kunde Khaw och Hardesty (2007) se att processen 

var lika för alla kvinnorna. De flesta beskrev att de slutligen lämnade mannen för gott på grund 

av en händelse som de upplevde som det ultimata sveket av sina män, otrohet var ett vanligt 

svek som gjorde att de till slut lämnade honom. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt presenterar jag de teoretiska utgångspunkter jag valt utifrån studiens syfte. Jag 

har valt att analysera mitt material med utgångspunkt från Lundgrens (2004) teori om 

normaliseringsprocessen samt Fuchs Ebaughs (1988) teori om the process of role exit. 

Lundgren (2004) menar att normaliseringsprocessen handlar om att misshandlade kvinnor ser 

våldet som ett normaltillstånd i sin relation. Teorin om the process of role exit (Fuchs Ebaugh 

1988) handlar om processen att lämna en roll för att inta en annan roll.  

 

3.1 Normaliseringsprocessen  
 

Normaliseringsprocessen är en teori utvecklad av Eva Lundgren (2004) då hon arbetade med 

sin forskning om kvinnomisshandel. Normaliseringsprocessen beskriver hur våldet kan ses som 

ett normalt inslag i en relation mellan en man och en kvinna och ger därmed en förklaring till 

varför kvinnor stannar kvar i våldsamma relationer (Sinisalo och Moser Hällen 2018, ss. 29–

30).  Kvinnor som lever i en våldsam relation anser till en början att våldet är något som är 

oacceptabelt men efterhand normaliseras det och upplevs som något normalt som kvinnorna 

förväntar sig och accepterar i vardagen och som de dessutom till slut kan försvara. Lundgren 

(2004, s. 49) tolkar denna anpassning av kvinnorna som ett resultat av att ständigt utsättas för 

våldshandlingar av en närstående. Våldet blir till ett vardagligt inslag på grund av att det 

ständigt är närvarande i relationen (Sinisalo och Moser Hällen 2018, s. 29). Anpassningen är 

utöver att göra som mannen vill även en strategi för att överleva genom att hon anpassar sig 

och tar efter mannens syn på orsaken till våldet (Enander och Holmberg 2008, s. 19). Både 

mannen och kvinnan utvecklar strategier för att normalisera våldet. Kvinnans strategi blir till 

en början att försöka undvika våldet genom att anpassa sig efter mannens önskemål. Mannens 

strategier handlar om att få kontroll över kvinnan för att kunna förstärka sin makt och manlighet 

(Sinisalo och Moser Hällen 2018, s. 30)  

 

Mannen får kontroll över kvinnans liv genom att gradvis begränsa hennes utrymme över vad 

hon får göra, säga eller tänka vilket innebär att kvinnans egna gränser förskjuts gång på gång 

(Lundgren 2004, s. 50). Kvinnans anpassning för att undvika våld kan vara att hon väljer bort 

sitt sociala liv och hennes livsutrymme försvinner i samband med hennes anpassning (Sinisalo 

och Moser Hällen 2018, s. 30). Konsekvenserna av normaliseringsprocessen gör att när 

kvinnans gränser utplånats och hon ser misshandeln som en normal företeelse i sin relation kan 
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hon inte se skillnaden mellan en icke misshandlande man och en man som misshandlar. De 

flesta kvinnor vill se sina män som vanliga män och inte som en man som misshandlar kvinnor. 

För att lyckas med detta måste hennes gränser för vad som är misshandel och inte suddas ut 

(Lundgren 2004, ss. 51–52). Enligt Lundgren (2004, s. 27) är mannens våldshandlingar 

kontrollerade och sker inte i ett blint raseri. Ur mannens eget perspektiv kan han uppnå mycket 

genom sin misshandel av kvinnan, dels som en form av gränsdragning och dels för att få kontroll 

över kvinnans livsutrymme. 

 

För misshandlade kvinnor suddas gränserna mellan vad som är acceptabelt och vad som är 

oacceptabelt ut i normaliseringsprocessen. Kvinnan internaliserar därmed mannens motiv för 

våldshandlingarna (Sinisalo och Moser Hällen 2018, s. 30). Våldets internalisering innebär att 

kvinnan tar över mannens verklighetsuppfattning och den blir till hennes verklighet, hon 

identifierar sig då med våldsverkligheten (Lundgren 2004, s. 60). Hon anser därmed att hon bär 

skulden till våldet. Mannen använder sig av kontrollmekanismer som kontrollerad 

gränsmarkering, isolering och växling mellan våld och värme (Sinisalo och Moser Hällen 2018, 

s. 30).  

 

Kontrollerad gränsmarkering innebär att mannen använder sig av kontrollerat våld för att 

kunna markera för kvinnan hur han vill att hon ska vara.  

Isolering innebär att mannen isolerar kvinnan från hennes sociala liv. Han hindrar henne från 

att träffa eller prata med andra, främst om deras förhållande. Detta gör att kvinnan kan ha svårt 

för att anförtro sig till andra och därmed få andras bild av hur hennes situation är vilket gör att 

mannens verklighetsbild förstärks hos kvinnan.  

Växling mellan våld och värme innebär att mannen ömsom är våldsam och ömsom kärleksfull. 

Kvinnan blir då emotionellt beroende av mannen vilket gör det svårt för henne att lämna honom, 

hon håller fast vid det som är bra i relationen och förtränger våldshandlingarna (Sinisalo och 

Moser Hällen 2018, s. 30). Konsekvensen av hans växlande blir att gränsen mellan våld och 

kärlek försvinner och mannens våld kan istället upplevas som en kärlekshandling för kvinnan 

(Lundgren 2004, s. 57–58). Kombinationen av dessa kontrollmekanismer gör att gränserna för 

kvinnans livsutrymme förskjuts mot underordning på samma gång som kvinnan internaliserar 

våldet. Hon tar till sig mannens förklaringar om att våldet beror på henne och gör det till sin 

sanning (Sinisalo och Moser Hällen 2018, s. 31).  
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Ju längre kvinnan har kommit i normaliseringsprocessen desto svårare blir det för henne att ta 

sig ur den våldsamma relationen vilket ställer högre krav på hjälp från omgivningen (Lundgren 

2004, s. 71).  

 

3.2 The Process of Role Exit 
 

The process of role exit är en teori utvecklad av Fuchs Ebaugh (1988) som inkluderar olika 

slags uppbrottsprocesser. I sin studie tar Fuchs Ebaugh (1988) upp processen som sker då en 

människa bryter upp från och lämnar en roll för att inträda en annan. Jag har valt att applicera 

teorin på beskrivningarna om vändpunkter och uppbrott som kvinnorna i min studie har 

redogjort för i sina självbiografier. Att lämna en roll är en process där man frigör sig från en 

roll som är central för ens självidentitet för att därefter återupprätta sin identitet i en ny roll där 

dock hänsyn måste tas till den gamla rollen. Detta är en process som sker över tid (Fuchs 

Ebaugh 1988, s. 23). 

 

Fuchs Ebaugh (1988, s. 34) har identifierat fyra steg i en människas process att bli en före detta. 

Första steget innebär att personen börjar tvivla på den roll som de tidigare har tagit för given. 

Det andra steget handlar om att söka efter alternativ till den roll man lever i. Det tredje steget 

handlar om de vändpunkter som får individen att bryta upp samt det fjärde och sista steget som 

handlar om vad som händer efter ett uppbrott.  

 

När en människa väl börjar ifrågasätta sin roll börjar de signalera både för sig själva men även 

till andra att de är missnöjda (Fuchs Ebaugh 1988, s. 84). Även om beslutet att genomföra 

uppbrottet ligger hos personen själv är andra människors påverkan av stor betydelse enligt 

teorin om the process of role exit (Fuchs Ebaugh 1988, s. 75). För en person som känner tvivel 

inför sitt beslut att lämna en roll spelar andra betydande människors åsikter en stor roll.  

 

Andra människor kan hjälpa till genom att vara förstående och få personen att ändra sin 

uppfattning om att det är problem i dennes pågående roll (exempelvis inom sitt yrkesval) eller 

komma med alternativ till den roll som personen lever i just nu (Fuchs Ebaugh 1988, s. 75) 

Andra människors positiva attityd till en förändring hjälper individen att söka efter, och hitta 

andra, alternativ till sin pågående roll (Fuchs Ebaugh 1988, s. 85). Om andra människor ställer 

sig negativa till individens uppbrott påverkar detta denna till att stanna kvar i sin roll och 

sökandet efter andra alternativ avbryts (Fuchs Ebaugh 1988, s. 121).  Efter en period i samband 
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med det andra steget där individen söker efter alternativ fattas beslutet att genomföra ett 

uppbrott efter att individen varit med om olika händelser som Fuchs Ebaugh (1988, s. 123) 

kallar för vändpunkter.  

 

Fuchs Ebaugh (1988, s. 125) har identifierat fem olika vändpunkter under det tredje steget i 

processen att bli en före detta som kan få dem som redan tvivlar på att situationen är hållbar att 

genomgå ett uppbrott: 

• specifika, ofta traumatiska, händelser  

• händelser som får bägaren att rinna över 

• tidsrelaterade faktorer (tiden för förändring blir alltmer begränsad) 

• en ursäkt för att kunna lägga över ansvaret (exempelvis på en läkare) 

• antingen/eller alternativ (varav det ena kommer att sluta med katastrof).  

 

Vändpunkterna har tre funktioner för den individ som står framför ett uppbrott: att berätta om 

sitt beslut för andra, förändra sina tankebanor och att mobilisera de resurser som krävs för att 

genomföra ett uppbrott. När kvinnan väl delat beslutet om att lämna mannen med andra blir det 

mycket svårare att ändra på beslutet. Kvinnan måste själv i sina tankar komma fram till att ett 

uppbrott är det enda rätta samt kunna se vilka resurser som krävs både känslomässigt och socialt 

för att hon ska kunna ta sig igenom ett uppbrott (Fuchs Ebaugh 1988, ss. 134–136). Att lämna 

eller inta roller medför att identiteten hotas då varje roll blir en del av en människas identitet. 

För att en kvinna ska kunna känna sig säker på att lämna rollen som hustru måste en förhandling 

med hennes egen självbild ske (Fuchs Ebaugh 1988, s. 22).  

 

En kvinna som lever tillsammans med en man har inte bara en relation med honom utan även 

med hans familj, hans vänner, deras gemensamma vänner, hans kollegor, deras grannar etc. Att 

genomgå ett uppbrott från mannen innebär många gånger även att hon bryter upp från alla dessa 

relationer då det ofta medför att dessa personer drar sig undan från kvinnan, både känslomässigt 

och fysiskt. För en kvinna som väljer att genomföra ett uppbrott innebär det att hon måste lära 

sig leva i sin nya roll, samtidigt som hon måste lämna de sociala förväntningarna hon haft på 

sig i sin tidigare roll (vilka hon har haft under en längre tid) (Fuchs Ebaugh 1988, ss. 3–4). 
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4 Metod 
 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har jag använt mig av en kvalitativ 

metod. Vid en kvalitativ studie antas ofta ett induktivt förhållningssätt där forskaren utgår från 

sin empiri och sitt resultat för att därefter få fram en teori (Bryman 2011, s. 28). I likhet med 

Brymans (2011) tillvägagångssätt samlade jag först in empirin innan jag började leta efter 

relevanta teorier för att få svar på mina forskningsfrågor. I en kvalitativ studie tar man del av 

hur människor uppfattar och tolkar verkligheten genom deras egna upplevelser (Bryman 2011, 

s. 41). Vid genomförandet av denna studie har jag genomfört en textanalys för att samla in mitt 

material. Jag har genom att använda mig av självbiografier kunnat tolka kvinnornas beskrivning 

av orsakerna till varför de stannat kvar i, respektive lämnat sina destruktiva förhållanden. En 

självbiografi kan ses som en livshistoria och att genomföra en analys med hjälp av 

självbiografier är ett sätt att återspegla de processer som finns i ett samhälle (Öberg 2015, s. 

58). Att analysera texter är ett sätt att förstå hur det som texten handlar om fungerar i samhället 

enligt Boréus (2015, s. 175). Vidare menar Öberg (2015, s. 55) att jag som läsare får möjligheten 

att sätta mig in i en annan människas situation genom att läsa dennes beskrivning av sitt liv. Att 

använda självbiografier som datamaterial kan ses som en fördel då forskarens uppfattningar 

eller värderingar inte har påverkat materialet, dokumenten är av icke-reaktivt slag och de 

reaktiva effekter man annars kan se ses inte som någon begränsning i validiteten. (Bryman 

2011, s. 489). Självbiografier kan dock skrivas på uppmaning av forskare, framförallt vid 

livsberättelser, vilket gör att en viss påverkan från forskaren kan finnas och validiteten kan 

därmed påverkas (Bryman 2011, ss. 489–490) Något sådant har inte varit aktuellt i mitt fall 

utan jag har valt redan befintliga självbiografier som jag hittade på Halmstad stadsbibliotek. 

Kvalitativ forskning anses många gånger vara alltför subjektiv. Kvalitativa forskare beskylls 

ofta för att ha en osystematisk uppfattning om vad som är viktigt men också att de får en 

personlig relation med sina undersökningspersoner (Bryman 2011, s. 68). Vid en textanalys 

kommer man runt relationsproblemet genom att man inte har någon kontakt med sina 

undersökningspersoner.  

 

 

4.1 Autenticitet, trovärdighet, representativitet, meningsfullhet 
 

Vid analys av befintliga dokument bör man vid en bedömning utgå från fyra olika kriterier: 

autenticitet, trovärdighet, representativitet samt meningsfullhet (Bryman 2011, s. 489). 
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Autenticitetskriteriet handlar om att det, vid analys av dokument, är den påstådda författaren 

som har skrivit dokumentet eller om det i själva verket är någon annan (Bryman 2011, s. 491). 

Vid genomförandet av studien med självbiografier som empiri är det svårt att veta med hundra 

procents säkerhet att så är fallet då det idag finns många författare som skriver under exempelvis 

pseudonym. Eftersom jag inte kan ta kontakt med författarna för att fråga om det är de som 

skrivit böckerna kan jag inte göra annat än att anta att det stämmer. Kriteriet trovärdighet 

handlar om att känna oro inför om dokumentet återger författarens riktiga känslor och tankar 

samt om det som beskrivs är den sanna verkligheten (ibid.). För att få en större ökning av 

trovärdigheten kan man jämföra olika dokument för att se vad de olika författarna beskriver om 

samma fenomen (Öberg 2015, s. 66). Detta är något jag har haft i åtanke när jag läst mitt 

material eftersom det mycket väl kan vara så att författare kan vinkla sin text för att exempelvis 

tjäna mer pengar eller att utelämna sådant som skulle kunna vara av alltför privat karaktär. För 

att veta hur trovärdiga dokumenten är har jag tagit del av flera självbiografier för att se om det 

finns likheter mellan dessa. Jag upplevde att det fanns många likheter mellan de självbiografier 

jag läst vilket gör att min bedömning är att dokumenten är trovärdiga. Kriteriet representativitet 

handlar om vad dokumenten representerar, om materialet är typiskt för den kategori det 

representerar (Bryman 2011, s. 489). I min studie har jag valt att inrikta mig på självbiografier 

skrivna av kvinnor vilket gjort att min studie endast representerar den kvinnliga delen av 

befolkningen. Kriteriet meningsfullhet handlar om huruvida materialet är tillräckligt tydligt och 

lätt att begripa (ibid.). Jag anser att de självbiografier jag tagit del av är tydliga och lättbegripliga 

och därmed meningsfulla.  

 

4.2 Urval 
 

För de flesta kvalitativa studier används ett målinriktat urval (Bryman 2011, s. 394). Det finns 

oftast en begränsning av antalet deltagare eller fall som studeras vid en kvalitativ studie varpå 

det är viktigt att hitta ett så relevant underlag som möjligt (Lind 2014, s. 130). Ett målinriktat 

urval innebär med andra ord att man strategiskt väljer sina deltagare eller fall så att de blir 

relevanta utefter forskningsfrågorna och studien (Bryman 2011, s. 392). Vid min studie har jag 

använt mig av ett målinriktat urval, då jag endast har möjlighet att läsa några få självbiografier, 

dels på grund av tidsaspekten men också för att det skulle bli för stort material att analysera 

kvalitativt. 
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Eftersom min studie handlar om att få förståelse för hur kvinnor upplever att leva i en destruktiv 

relation har jag valt att läsa självbiografier skrivna av kvinnor som berättar om sina upplevelser. 

Jag har försökt att hitta så nya självbiografier som möjligt för att det på så vis ska vara relevant 

för hur det ser ut för dagens våldsutsatta kvinnor. För att hitta mitt material har jag letat efter 

relevanta självbiografier på Halmstad bibliotek samt på Nextory. Jag valde ut flera olika 

självbiografier som jag tog del av, vissa av dessa lyssnade jag först på som ljudbok. När jag 

hittat det material som jag ansåg var relevant valde jag att köpa dessa böcker för att det på så 

vis gjorde det lättare för mig att koda materialet.  

 

Vid mitt val av material tog jag hänsyn till mina forskningsfrågor, hur lång tid jag hade på mig 

samt hur tillgängligt mitt material var. För att veta hur omfattande mitt material behövde vara 

gjorde jag en tidsplan för att veta att jag skulle hinna gå igenom materialet. Jag gjorde även en 

beräkning av hur lång tid det skulle ta att samla in materialet för att veta att på så vis få veta att 

jag hade valt rätt metod (Boréus 2015, s. 171). Vid analysen av dokumenten har jag använt mig 

av en innehållsanalys eftersom jag valde att söka efter bakomliggande teman i texten (Bryman 

2011, s. 505). Jag ville ta reda på om det fanns likheter eller skillnader angående 

normaliseringsprocessen och uppbrottsfasen hos olika kvinnor i samma situation varpå en 

innehållsanalys var det lämpligaste tillvägagångssättet. En kvalitativ innehållsanalys innebär 

att man letar efter bakomliggande teman i det material man analyserar. De teman man hittat 

visas upp i analysen exempelvis genom att man presenterar korta citat från materialet (Bryman 

2011, s. 505). I avsnittet om resultat och analys har jag presenterat de teman jag hittade i min 

empiri och illustrerat dessa genom citat från självbiografierna.  

 

4.2.1 Självbiografierna 

 

• Maria Blomqvist (2014) – En vacker dag lämnar jag honom. 

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

• Lena Bivnèr (2018) – Helvetet jag kallade kärlek. 

 

 

4.3 Metodens tillförlitlighet 
 

Reliabilitet innebär att resultatet av en studie skulle bli detsamma om studien genomförs på 

nytt. Skulle resultatet bli detsamma har studien en hög tillförlitlighet. Reliabilitet är vanligast i 
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kvantitativa studier (Bryman 2011, s. 49). Validitet handlar om huruvida ett mått för ett begrepp 

faktiskt mäter det tänkta begreppet (Bryman 2011, s. 163).  

I kvalitativa studier används kriterierna tillförlitlighet och äkthet istället för validitet och 

reliabilitet för att bedöma studiens tillförlitlighet (Bryman 2011, s. 353). Tillförlitligheten består 

av fyra kriterier som kan jämföras med de kriterier som finns i kvantitativa studier, nämligen: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 

2011, s. 354). Trovärdigheten i en studie beror på om forskaren har genomfört studien utefter 

de regler som finns och att en respondentvalidering har skett (ibid.). I min studie har inte en 

respondentvalidering skett då det finns stora problem med att få tag i författarna till 

självbiografierna vilket gör att trovärdigheten inte kan bedömas som styrkt. Överförbarhet 

handlar precis som validitet om att resultatet blir detsamma om studien görs om på nytt i samma 

kontext eller i en annan kontext (Bryman 2011, s. 355). Om min studie görs om med hjälp av 

samma självbiografier borde resultatet bli i stort sett detsamma, med reservation för att andra 

forskare kan tolka innehållet annorlunda. Men om annat material studeras kan resultatet skilja 

sig åt eftersom upplevelsen av en händelse kan skilja sig åt mellan olika personer. Pålitlighet 

innebär att forskaren så utförligt som möjligt beskriver tillvägagångssättet av arbetet och 

möjliggör därmed att kollegor till forskaren granskar studien under arbetets gång och gör en 

bedömning av kvaliteten på arbetet. Det är dock inte något som är vanligt, då det är ett 

tidskrävande arbete eftersom kvalitativa studier oftast innehåller stora mängder data (ibid.). En 

tydlig beskrivning av mitt tillvägagångssätt under min process i metodavsnittet underlättar för 

andra att göra en bedömning av pålitligheten i min studie. Min studie granskas dock enbart av 

min handledare under arbetets gång och inte av flera andra forskare. Att kunna styrka och 

konfirmera handlar om att forskaren säkerställer att denne har handlat i god tro då det kan vara 

svårt att få objektivitet i samhällelig forskning. Det ska tydligt framgå att forskaren inte låtit 

personliga värderingar och åsikter påverkat varken utförandet eller slutresultatet i studien 

(Bryman 2011, s. 355). Jag har försökt att hålla mig objektiv under arbetet med studien och inte 

låtit mina egna värderingar påverka även om det har varit svårt att arbeta med mina egna känslor 

då ämnet berör mig på djupet då det har handlat om svåra upplevelser som våld och dess 

konsekvenser för kvinnorna i min studie. 

 

Även äkthet består av ett antal olika kriterier, nämligen: rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman 2011, s. 357). 

För en litteraturstudie lämpar sig bäst kriteriet “rättvis bild” som handlar om att studien ger en 

rättvis bild av de uppfattningar och åsikter som finns i en grupp som har studerats. De övriga 
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kriterierna handlar om hur de som medverkat i studien har påverkats av att varit medverkande 

(ibid.). Som jag nämnt tidigare har jag vid min studie haft i åtanke att självbiografierna kan vara 

skrivna i syfte att tjäna pengar och kan därmed vara vinklade utefter det. Dessutom har jag på 

grund av tidsbrist inte kunnat ta del av så många självbiografier att jag har fått en generell bild 

av hur alla kvinnor upplever att leva i en våldsam relation.  

 

4.4 Bearbetning av material, kodning 
 

Vid bearbetning och analys av materialet i min studie har jag använt mig av en tematisk analys. 

Den tematiska analysen är ett av de vanligaste sätten att använda sig av vid kvalitativ forskning. 

Vid en tematisk analys söker man efter teman samt subteman i sitt datamaterial. Temana ska 

vara återkommande motiv i texten och dessa identifierar man efter noggrann återkommande 

läsning av materialet (Bryman 2011, s. 528). De teman jag har letat efter för att hitta svar på 

mitt syfte och mina frågeställningar är normalisering samt uppbrott. Under läsningens gång 

hittade jag flera subteman under mina huvudteman som jag sedan valde att analysera utifrån. 

De subteman jag hittade under normalisering var: första tecknet på våld, anpassning samt skuld 

och skam. Under temat uppbrott hittade jag dessa subteman: berättar om våldserfarenheten för 

andra, rollskifte samt vändpunkter.  

 

Enligt Bryman (2011, s. 523) är det viktigt att börja med kodning av materialet från första början 

och fortsätta med det efterhand som materialet bearbetas då det annars kan komma att kännas 

övermäktigt att gå igenom allt material igen efter att materialinsamlingen är klar. Detta kan 

även göra så att förståelsen för materialet ökar och att det blir lättare att välja passande teori. 

Utav de tre böcker jag valt att använda i min studie fanns två tillgängliga på Nextory. Jag valde 

att först lyssna på dessa som ljudbok för att sedan läsa dem samtidigt som jag antecknade viktiga 

iakttagelser. Den bok som inte fanns tillgänglig på Nextory läste jag en gång innan jag sedan 

började anteckna. Därefter granskade jag de koder jag fått fram för att se om det fanns specifika 

teman som återkom ofta. Att bearbeta materialet på detta sätt rekommenderas av Bryman (2011, 

s. 525) då det är viktigt att identifiera de återkommande orden eller händelserna som står för 

samma teman i texten. Om ett tema återkommer ofta är sannolikheten större att just det valda 

temat har identifierats (Bryman 2011, s. 551). När jag hade fått fram mina koder skrev jag av 

de citat från böckerna som jag identifierat mina koder vid. Därefter jämförde jag mina koder 

mellan de tre självbiografierna. Jag satte in mina koder i ett diagram under mina huvudteman 

för att därefter kunna arbeta med det vid bearbetningen av min analys.  
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4.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Ämnet som jag har valt att undersöka är ett känsligt ämne som kan vara svårt att dela med sig 

av för de som lever eller har levt under sådana förhållanden. Att genomföra intervjuer med 

dessa kvinnor hade troligtvis blivit väldigt känsloladdat både för kvinnorna men även för mig 

som intervjuledare. Att intervjua kvinnor som tagit sig ur en våldsam relation skulle möjligtvis 

få dem att känslomässigt återvända till den svåra situationen i livet och på nytt återuppleva de 

jobbiga känslorna. Med detta i åtanke har jag istället valt att använda mig av material som redan 

finns tillgängligt i form av självbiografier. Att utsätta deltagarna för skada eller att de lider men 

anses oacceptabelt enligt Bryman (2011, s. 132). Genom att jag har använt mig av redan 

befintliga självbiografier i min studie har jag undvikit detta. 

 

Det finns vissa etiska regler som varje forskare måste följa men utöver dessa bör varje forskare 

vara medveten om att det finns mycket som inte omfattas av reglerna som man bör ta hänsyn 

till vid arbetet med forskningsprojektet (Skaerbaek, 2012, s. 131). 

Bryman (2011, ss. 131–132) beskriver vissa etiska principer som gäller för svensk forskning, 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att informera de personer som är berörda av studien vad studien 

handlar om och att deras deltagande bygger på frivillighet. Eftersom jag har använt mig av ett 

redan publicerat material och möjligheten att ta kontakt med författarna inte finns var 

informationskravet inte relevant vid genomförandet av min studie. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i studien har rätt att ge sitt samtycke till att medverka. Vid användandet av redan 

publicerat material anser jag att ett samtycke till att använda det redan har getts då författarna 

tog beslut om att publicera sina historier. Då materialet publiceras ges även ett samtycke av 

författarna till andra att ta del av deras upplevelser. Konfidentialitetskravet handlar om att de 

uppgifter som framkommer under studiens gång och som handlar om deltagarna kommer att 

användas konfidentiellt så att inga obehöriga får åtkomst till uppgifterna. Precis som vid 

samtyckeskravet anser jag att konfidentialitetskravet är uppfyllt eftersom materialet redan var 

offentligt tillgängligt innan min studie påbörjades. Vid studier av publicerat material bör 

materialet dock behandlas med respekt och jag har inte lagt några egna värderingar i det som 

kvinnorna skriver om för att inte riskera att på så vis kränka dem. Nyttjandekravet handlar om 

att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas i studiens syfte. Det material jag har 

använt mig av har jag använt enbart i syfte att kunna genomföra min studie. Men eftersom 

materialet redan är publicerat material kan vem som helst ta del av det. När författarna skrev 
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sina självbiografier var det dock inte i syfte att användas som material till en studie och därmed 

har jag tagit hänsyn till detta. Då jag inte lägger egna värderingar i min studie anser jag att jag 

har tagit hänsyn till författarnas syfte med sina självbiografier. Till skillnad mot annan empiri 

är en avidentifiering inte aktuellt då allt använt textmaterial ska återges i referenslistan. 

5 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenterar jag studiens resultat och analys. Här kommer jag att ta upp kvinnornas 

beskrivning av normaliseringsprocessen och analysera detta mot Lundgrens (2004) teori, 

normaliseringsprocessen. Jag kommer även att presentera kvinnornas beskrivning av 

uppbrottsprocessen och analysera mot Fuchs Ebaughs (1988) teori the process of role exit. Båda 

dessa avsnitt analyserar jag även mot kunskapsläget. Jag har valt att presentera de exempel och 

citat som beskriver de områden som min studie belyser. För att underlätta för läsaren har jag 

valt att använda författarnas förnamn och endast referera till årtal vid styckesindelning i resultat 

och analysavsnittet.  

 

5.1 Presentation av självbiografierna 
 

Självbiografierna skiljer sig åt genom att Magdalena (Graaf 2006) och Maria (Blomqvist 2014) 

beskriver både ett fysiskt, psykiskt och sexuellt våld medan Lena (Bivnèr 2018) beskriver ett 

tydligt psykiskt våld med inslag av fysiskt och sexuellt våld. Enligt Brännvall (2016) använder 

misshandlande män olika metoder för att kunna kontrollera kvinnorna. Både Lena och Maria 

har i bokens förord berättat att de valt att ändra på personuppgifter av hänsyn mot närstående. 

Maria har därför valt att kalla mannen för Erik medan Lena kallar mannen i sin självbiografi 

för Peter. I Magdalenas bok går det inte att utläsa om hon valt att ändra på namn eller annat 

därför tolkar jag att Jorma är det riktiga namnet på mannen. Magdalena är den enda som har 

barn tillsammans med mannen som misshandlat henne medan både Lena och Maria har barn 

från tidigare förhållanden. Även om självbiografierna skiljer sig åt i formen av våld finns det 

ändå likheter i deras beskrivning av hur det är att leva i en destruktiv relation.  
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5.2 Normalisering 
 

I min studie innebär begreppet normalisering en beskrivning av hur våldet blir till ett normalt 

inslag i vardagen. Jag har valt att dela in avsnittet i underrubriker: Första tecknet på våld, 

anpassning och skuld.  

 

5.2.1 Första tecknet på våld 

 

Både Magdalena (Graaf 2006) och Maria (Blomqvist 2014) beskriver tydligt det första slaget. 

Lena (Bivnèr 2018) skildrar även hon det första fysiska våldet men hennes psykiska misshandel 

började långt innan dess och en beskrivning av det första tecknet på psykiskt våld kommer tidigt 

i boken. Gemensamt för Magdalena och Maria är att de intalade sig att detta var en 

engångsföreteelse och de återger männens ångest och förtvivlan efteråt. Gemensamt för alla 

kvinnorna var att relationen i början var väldigt passionerad och även om de första tecknen på 

våld blev märkbara tidigt var männen övervägande goda. Det var något som ledde till att 

kvinnorna förlät männen och började skuldbelägga sig själva för våldet. Samtliga förklarar även 

hur de hittade bortförklaringar till våldet. De beskriver även hur männen kunde gå från att vara 

kärleksfulla till våldsamma för att sedan bli kärleksfulla igen inom loppet av några timmar. 

Enligt Lena bad Peter aldrig om ursäkt efter sina våldshandlingar men hon beskriver att det 

efter ett utbrott oftast följde en kärleksfull och passionerad period. Samtliga skildrar att de valde 

att stanna kvar hos männen och att de i efterhand undrar varför de inte istället valde att lämna 

redan där och då. Ett val som de kom att ångra och som gav konsekvensen att deras liv istället 

blev något helt annat än de hade tänkt sig.  

 

Magdalena (Graaf 2006) beskriver att hon redan innan hon och Jorma blev ett par hörde rykten 

om att han och hans tidigare flickvän hade ett stormigt förhållande med mycket bråk. Jorma 

visade även tidigt sin råhet och svartsjuka gentemot hennes tidigare pojkvänner men han 

förklarade för Magdalena att svartsjukan berodde på att han älskade henne så mycket. 

Magdalena beskriver att det första slaget kom i samband med att Jorma druckit alkohol och att 

han blivit svartsjuk. Våldet kom hastigt och utan att Magdalena hann att reagera. Magdalena 

undrar varför hon inte lämnade honom redan där och då. Hon menar på att anledningen till att 

hon stannade kvar var för att Jorma dagen därpå visade tydlig ångest över händelsen och 

bedyrade henne om att det aldrig skulle hända igen. Magdalena försökte skuldbelägga sig själv 
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för händelsen och skriver att det var början på den hjärntvätt som gjorde att våldet blev till något 

normalt.  

 

Varför tog jag inte helt enkelt mitt pick och pack och tackade för 

mig och flyttade ut dagen därpå? Därför att när jag vaknade nästa 

morgon satt han där som en ledsen hund på sängkanten med tårar i 

ögonen och gråten i halsen och frågade sig själv vad som egentligen 

hade flugit i honom. Det hade aldrig hänt tidigare, och det skulle 

aldrig hända igen. (Graaf 2006:39). 

 

Även Maria (Blomqvist 2014) beskriver att redan innan första slaget kom hade Erik börjat ställa 

krav på att hon skulle förändra sitt beteende så att det passade honom. Det första slaget kom 

tidigt i förhållandet och helt utan föraning. Erik visade ångest efteråt och även Maria beskriver 

att hon försökte lägga skulden på sig själv. Hon hade inte en tanke på att lämna Erik och trodde 

att det hela var en engångsföreteelse.   

 

Jag blev helt överrumplad och jag kände mig väldigt rädd och 

förnedrad, men ändå var jag helt säker på att detta var en 

engångsföreteelse och ett misstag från hans sida. Jag hade aldrig en 

tanke på att rusa ut från huset, inte heller på att avsluta vårt 

förhållande. (Blomqvist 2014:34). 

 

Både Maria (Blomqvist 2014) och Magdalena (Graaf 2006) skildrar att de valde att förlåta 

männen efter det första slaget. Enligt Lundgrens (2004) teori om normaliseringsprocessen 

suddas gränserna ut för vad som anses vara misshandel och inte för en misshandlad kvinna. 

Gemensamt för kvinnorna var att de var förälskade i sina män och hade ett emotionellt band till 

dem varpå de valde att inte lämna redan vid första tecknet på våld. En gränsförskjutning hade 

genomförts för vad som var acceptabelt och vad som var oacceptabelt vilket stämmer överens 

med teorin om normaliseringsprocessen. Enligt Enander (2011) uppgav kvinnorna i hennes 

studie att kvinnorna jämförde sina män med Dr. Jekyll and Mr. Hyde eftersom de upplevde att 

männen hade två olika personligheter. Kvinnorna i min studie beskriver sina män på liknande 

sätt. Maria benämnde även Erik som just Dr. Jekyll and Mr Hyde. Gemensamt för alla 

kvinnorna var att de alla blev utsatta både för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Kvinnorna 

beskriver hur våldet successivt ökade samtidigt som deras livsutrymme minskade. Enligt 

Brännvalls (2016) forskning använder männen olika våldstekniker som en gradvis ökande 

process för att kunna kontrollera kvinnorna.     
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5.2.2 Anpassning  

 

Gemensamt för samtliga kvinnor i min studie är att de beskriver hur de anpassade sig för att 

blidka männen. Anpassningen var något som enligt samtliga började ske tidigt i relationen. 

Våldet såg lite annorlunda ut för de tre kvinnorna men deras sätt att försöka vara till lags 

beskrivs likvärdigt.  

 

I början av Lenas (Bivnèr 2018) och Peters förhållande visade han tydligt att han blev sur så 

fort hon inte hade tid att umgås med honom. När hon tog upp detta med honom kom han med 

förklaringar i stil med att hon inte var känslomässigt mogen för en relation och att han inte ville 

leva med en sådan person. Lena letade förklaringar till varför Peter betedde sig som han gjorde 

och kom fram till att om hon förändrade sitt beteende och visade honom ännu mer kärlek så 

skulle han komma att känna sig trygg och hans humör skulle då bli bättre.  

 

Och vi enades efter en stund om att vi behövde prata ordentligt om 

detta, om hur han kände det och hur jag skulle bete mig för att han 

skulle känna sig trygg. (Bivnèr 2018:27). 

 

Längre fram i relationen visade Peter inte bara upp sitt dåliga humör i form av att han blev sur 

när hon inte hade tid med honom utan ställde allt högre krav på att hon skulle anpassa sig, 

exempelvis genom att han förbjöd henne att prata om saker som han inte ansåg vara 

intressant.     

 

“Om du pratar om Lasse eller om Bromma så reser jag mig från 

bordet och åker hem, fattar du det?” hade han sagt några gånger när 

vi varit bjudna på middag. Vid något tillfälle hade han till och med 

beordrat mig att upprepa det han sagt att jag inte fick prata om. “Säg 

efter mig och lova sedan att du inte ska prata om det här.” (Bivnèr 

2018:43). 

 

Även Maria (Blomqvist 2014) var tidigt tvungen att anpassa sig för att Erik skulle vara nöjd. 

Maria kände att hon ibland ville vara ensam med sina barn men Erik krävde att hans behov av 

hennes närhet var viktigast. Han bevakade henne hela tiden och påstod att det var kärlek och 

han sade ofta att han älskade henne mer än vad hon älskade honom. Om Maria försökte säga 

emot Erik eller på annat sätt trotsa honom och hans regler ledde det alltid till bråk vilket gjorde 

att Maria istället försökte anpassa sig för att undvika våld.  
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Redan så här tidigt i vårt förhållande började jag anpassa mig. Enligt 

honom måste jag ändra mitt beteende. (Blomqvist 2014:28). 

 

Även för Magdalena (Graaf 2006) krävdes det en anpassning för att undvika våldet. Hon 

förklarar att hon kunde känna när Jormas ilska var på väg att eskalera och hon visste att han 

bara väntade på att hon skulle göra ett misstag som gav honom anledning till att skälla ut henne. 

En episod som Magdalena tar upp i sin självbiografi är hennes 19-årsdag. Jorma hade kvällen 

innan sagt åt henne att väcka honom tidigt dagen efter. Hon försökte väcka honom men fick 

inte liv i honom. När han sedan vaknade flera timmar senare blev han rasande och ansåg det 

vara hennes fel att han försovit sig. Han straffade henne genom att slå henne i ryggen med en 

ljusstake samt tvinga henne att ligga kvar på sovrumsgolvet i två timmar.  

 

Efter det befann jag mig som i en dvala. Jag smög på tå de dåliga 

dagarna och njöt av de dagar då allt var som vanligt.  

(Graaf 2006:45). 

 

Anpassning beskrivs som en del av normaliseringsprocessen. Det ses som en strategi för 

kvinnorna att anpassa sig för att kunna undvika mannens våldshandlingar. Enligt Lundgren 

(2004) ser kvinnorna, efter hand som våldet upprepas, våldet som en vanlig handling och det 

blir till något som de accepterar. Lundgren (2004) menar att denna anpassning blir en 

konsekvens av det upprepade våldet. I min studie kan jag inte se den typen av anpassning hos 

kvinnorna. De anpassar sig enbart för att undvika våldet men det leder inte till att de accepterar 

våldet. Även Hydèn (1995) menar att misshandlade kvinnor genom att skuldbelägga sig själva 

anpassar sig för att kunna kontrollera våldet.  

 

5.2.3 Skuld och skam 

 

Beskrivningen av skuldkänslor är återkommande i samtliga kvinnors historia. Både Magdalena 

(Graaf 2006) och Maria (Blomqvist 2014) får höra av sina respektive män att de själva bär 

skulden för det våld de utsätts för. Lena (Bivnèr 2018) får av Peter veta att det är hon och hennes 

omognad samt hennes bristfälligheter i att kunna känna kärlek som är orsaken till deras problem 

i relationen. Kvinnorna beskriver hur de tar på sig skulden och börjar tro på att det mannen 

säger är sant. Förenat med skuldkänslorna beskriver samtliga kvinnor att de upplever 

skamkänslor inför att andra ska få veta samt inför sig själva för att de låter våldet ske och för 

att de inte kan lämna männen. 
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Maria (Blomqvist 2014) återger vid flera tillfällen att Erik lade skulden för sina handlingar på 

henne. Redan första gången Erik slog henne frågade hon sig själv vad hon hade gjort för att 

väcka en sådan vrede hos Erik. Maria tar upp ett tillfälle då Erik misshandlade henne genom att 

skalla henne på en offentlig fest. De känslor hon kände var framförallt rädsla och skam över 

om någon såg vad som hänt. Hon ansåg att Erik hade skämt ut henne inför andra men hon 

beskrev inga tankar om att Erik själv borde skämmas för sitt beteende.  

 

När jag och min danskavaljer dansat några varv, sträckte sig Erik 

plötsligt fram och tog mitt ansikte i sina händer, lutade sig fram och 

skallade mig helt utan föraning. Jag kände då bara skam. De tankar 

som rusade runt i mitt huvud var: ”Har någon sett vad som hänt?” 

(…) Jag rusade in på toaletten och grät. Livrädd var jag, men mest 

av allt skämdes jag för vad han hade gjort inför alla. Han brukade 

ge sig på mig när vi var ensamma, men nu hade det skett inför 

publik. (Blomqvist 2014:57). 

 

Lena (Bivnèr 2018) berättar om hur Peter allt som oftast letade orsaker till att bli arg och skyllde 

allt på henne. Hon beskriver hur hon till slut började tro på att Peter hade rätt och att hon hade 

gjort något fel. Peters verklighet blev till hennes egen.  

 

Försiktigt smakade jag på ordet “kuvad”, var jag det? Oavsett om 

jag var det så kunde jag i alla fall konstatera att det nu räckte med 

att Peter bestämde sig för att jag gjort något fel, för att jag skulle bli 

orolig och tänka att, ja, kanske var det mitt fel.  

(Bivnèr 2018:90). 

 

Precis som för Maria (Blomqvist 2014) och Lena (Bivnèr 2018) skildrar även Magdalena (Graaf 

2006) att hon kände att hon bar skulden för Jormas ilska och våld. Jorma berättade hela tiden 

för henne hur ful och hemsk hon var och till slut trodde hon på honom vilket ledde till att hon 

fick så dålig självkänsla att hon trodde att hon skulle vara glad att någon överhuvudtaget ville 

vara tillsammans med henne. Redan första gången Jorma misshandlade henne gick hennes 

tankar mot att det var hennes eget fel att misshandeln skedde. Efter hand som tiden gick gav 

hon sig själv skulden för allt. Magdalena kände även hon skam gentemot andra över den 

situation hon befann sig i. På grund av skammen ville hon inte anförtro sig åt sina föräldrar då 

det hade inneburit att hon varit tvungen att erkänna att hon hade gjort ett felaktigt val då hon 

valde att inleda en relation med Jorma.  
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Det jag då ser är att man efter så lång tid av det slags upptrappade 

psykiska terror som jag var utsatt för, blir som en zombie och inte 

kan tänka klart. Man ger sig själv skulden för allt, eftersom man så 

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

utan tvekan att du är inget värd. Du är så misslyckad att du till och 

med är tacksam för att någon ens vill vara tillsammans med dig. 

(Graaf 2006:57). 

 

Enligt Lundgren (2004) är internalisering en del av normaliseringsprocessen. Eftersom kvinnan 

internaliserar mannens motiv till våld och det han säger, blir hans verklighet även till hennes 

verklighet. Då mannen många gånger beskyller kvinnan för våldet kommer hon till slut att tro 

på hans ord och ser sig själv som skyldig. Kvinnorna i min studie beskriver tydligt hur de lägger 

skulden på sig själva för männens våld. Maria (Blomqvist 2014) skriver i sin självbiografi att 

det onormala blir normalt. Hon hade då internaliserat Eriks verklighet och såg den som sin egen. 

Enligt Hydèn (1995) vill männen framstå som moraliskt fullvärdiga vilket de kan uppnå genom 

att skylla våldsbeteendet på annat än sig själva. Ofta är det kvinnan som får skulden men ibland 

skyller männen på exempelvis påverkan av alkohol. Kvinnorna i min studie har samtliga 

beskrivit att männen skyller på dem för sitt eget våldsbeteende. I Magdalenas (Graaf 2006) fall 

skylldes även våldet på alkoholens inverkan. Enligt Hydèn (1995) tar kvinnorna på sig skulden 

som ett sätt att uppnå kontroll genom att försöka ta reda på vad de gör fel för att därefter förändra 

sitt beteende och därmed undgå våldet. Alla kvinnorna beskriver i sina självbiografier att de 

frågade sig själva vad de gjorde för fel.  

 

5.3 Uppbrottsprocessen  
 

I detta avsnitt presenteras uppbrottsprocessen som en beskrivning av den process som ett 

uppbrott från en relation innebär. Även detta avsnitt är indelat i flera underrubriker som: berättar 

om erfarenheterna med andra, rollskifte samt vändpunkter.  

 

5.3.1 Berättar om erfarenheterna för andra 

 

Alla kvinnorna berättar om sina upplevelser för andra närstående, antingen vänner eller andra 

familjemedlemmar. Magdalena (Graaf 2006) höll till en början misshandeln hemlig för sina 

föräldrar på grund av att hon skämdes men i takt med att våldet ökade kunde hon inte hålla det 

hemligt längre. Hon berättade även för sina vänner och med hjälp av ett kodat språk över telefon 

kunde de komma till undsättning då Magdalena blev allt för rädd för Jormas ilska, eftersom han 
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inte gjorde något våldsamt om hennes vänner var där. Både Maria (Blomqvist 2014) och Lena 

(Bivnèr 2018) beskriver att de tidigt berättade om sina mäns beteenden för närstående till 

männen i ett försök att hitta en förklaring till varför de gjorde som de gjorde. För alla kvinnor 

var det viktigt för dem att dela med sig av erfarenheterna med andra i deras process att ta sig 

från männen.  

 

Lena (Bivnèr 2018) berättade både för sina terapeuter och för vänner och arbetskollegor om 

Peters konstiga beteende. Hon höll dock inne med vissa detaljer av rädsla att de hon berättade 

för skulle få en felaktig bild av Peter. Om de rådde henne att avsluta relationen förklarade hon 

att hon stannade på grund av den kärlek och passion de kände för varandra. När hon till slut 

fattade beslutet att lämna honom delade hon sina tankar med sin terapeut. Hon hade bestämt sig 

och hade börjat planera sitt uppbrott. Trots att hon hade bestämt sig hände det att hon, när allt 

var bra i relationen, tvivlade på sitt beslut. Efter att Peter vid ett tillfälle lät den psykiska 

misshandeln gå över i fysisk misshandel bestämde hon sig för att detta var vad som skulle 

påverka henne till att inte ändra sitt beslut trots det som var bra i relationen. 

 

Framför mig var det ett kaos. Det rosa innehållet i tallriken låg 

utspritt på diskbänken, den stavmixer jag hållit i handen låg slängd 

lite längre bort. Där och då bestämde jag mig för att aldrig glömma 

åsynen av den här hemska frukosten, det skulle hindra mig från att 

förtränga det obehagliga, från att låta det mysiga från morgonen 

täcka över det Peter just nu utsatte mig för.  

(Bivnèr 2018:238). 

 

Även Maria (Blomqvist 2014) delade med sig av sina erfarenheter till andra. Under en 

arbetsresa till Gran Canaria berättade hon om sin hemlighet för en ny kollega, Birgitta. Birgitta 

kom sedan under hela Marias relation med Erik att ha en betydande roll för Maria. Hon var den 

som satte ett ultimatum för Erik, antingen skulle han söka hjälp eller så skulle hon polisanmäla 

honom.  

 

Enligt Fuchs Ebaughs (1988) teori om the process of role exit visar individer som är missnöjda 

med sin roll via signaler både för sig själva men även för andra att de tvivlar över sin roll. Vid 

arbetet med min empiri kunde jag inte se att kvinnorna signalerade till andra att de var 

missnöjda förrän det gått väldigt långt med misshandelsprocessen. Vid våldets början skämdes 

de och kände skuld över att de satt i den situation de gjorde och försökte därmed dölja för andra 

hur de hade det. Detta trots att tankarna på att lämna hade börjat komma. Det var först långt in 



25 
 

i relationen som de sökte sig till andra för att få råd och stöd. Fuchs Ebaugh (1988) menar att 

om människor i kvinnans närhet blir delaktiga i hennes funderingar på att lämna sin roll som 

misshandlad fru har de en avgörande roll för vilket beslut kvinnan tar. Kvinnorna i min studie 

vände sig alla till andra då problemet blivit för stort för dem att hantera på egen hand och 

samtliga fick rådet att lämna mannen. För Magdalenas (2006) del blev det rent avgörande att få 

hjälp av hennes föräldrar och vänner för att hon skulle kunna ta sig från Jorma då de hjälpte 

henne att fly och ta kontakt med kvinnojouren.  

 

5.3.2 Rollskifte 

 

Både Maria (Blomqvist 2014) och Lena (Bivnèr 2018) bröt upp med sina män vid flera tillfällen 

men valde att gå tillbaka. Lena beskriver att hon gick tillbaka med förhoppningen om att allt 

skulle bli bra och att Peter hade förändrats. Hon bestämde sig även för att inte tolerera att bli 

behandlad som Peter behandlat henne innan uppbrottet. Maria förklarar att både hon och Erik 

var rädda för den ensamhet som uppbrottet förde med sig. Enligt Hydèn (1995) är just 

ensamheten en av orsakerna till att kvinnan stannar kvar i relationen trots att hon har funderingar 

på att lämna den. Enligt Fuchs Ebaughs (1988) teori innebär ett uppbrott från en invand roll att 

identiteten hotas. För att det ska bli möjligt för en kvinna att lämna sin roll som hustru måste 

hon förhandla med sin egen självbild enligt teorin. Jag tolkar dessa kvinnors återförening med 

männen som att de inte var redo för att lämna rollen som mannens respektive. När de väl 

lämnade männen för gott hade de kommit längre i processen med förhandlingen med sin egen 

självbild. För Lena var det insikten om att hennes förhållande med Peter var ett spel med barnen 

som insats, det som gjorde att hon blev tvungen att lämna Peter även om hennes egen identitet 

hotades.  

 

En kväll när ensamheten kändes svårare än vanligt grät jag och 

beslutade mig för att börja packa ner mina saker och flytta tillbaka 

till villan och Erik. Flytta tillbaka till något som var invant och känt. 

(Blomqvist 2014:78). 

 

Fuchs Ebaugh (1988) menar att en kvinna som lever tillsammans med en man även har en 

relation med flera andra i hans och deras gemensamma närhet. Om kvinnan väljer att bryta upp 

från mannen så sker även ett uppbrott från de relationerna. Maria (Blomqvist 2014) berättar om 

hur hon i samband med uppbrottet och den polisanmälan hon gjorde mot Erik tappade en av 

sina närmaste vänner som hon lärt känna under tiden hon levde med Erik. För Maria innebar 
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uppbrottet från Erik även ett uppbrott från en av hennes vänner. Ingen av de andra två kvinnorna 

beskriver i sina självbiografier att någon annan relation utöver den med mannen påverkades av 

deras val att lämna männen.  

 

5.3.3  Vändpunkter 

 

Samtliga kvinnor i min studie skildrar flera händelser som kan tolkas som vändpunkter. Vissa 

av händelserna fick dem att inse att det var något som inte stod rätt till med deras respektive 

män medan andra händelser var det som fick dem att till slut lämna männen. Magdalena (Graaf 

2006) var den enda av de tre kvinnorna som inte gick tillbaka till sin man efter uppbrottet medan 

både Maria (Blomqvist 2014) och Lena (Bivnèr 2018) återvände några gånger innan de bröt 

upp för gott. Magdalena förstod att om hon skulle återvända till Jorma var det förenat med en 

stor fara för hennes liv.  

 

Magdalena (Graaf 2006) och Jorma hade en gemensam son. En tydlig vändpunkt som 

Magdalena beskriver var när hon insåg att deras gemensamma hem var en farlig plats för sonen 

och att hon var tvungen att på något vis ta sig därifrån. Jorma var drogmissbrukare och 

tillsammans med sina kompisar missbrukade han droger i hemmet. Magdalena var livrädd för 

att de skulle tappa snortrör på golvet som sen sonen skulle råka få tag på och stoppa i munnen. 

Under den perioden var Jorma även beväpnad, till och med när han sov. Magdalena återger en 

händelse där hon vaknade av att sonen, som hittat Jormas laddade pistol lekte med den precis 

vid hennes huvud.  

 

Maria (Blomqvist 2014) skildrar att hon vid flera olika händelser tänkte att det var det värsta 

hon varit med om. För varje gång som våldet trappades upp tänkte hon tanken men varje gång 

flyttade hon sin gräns för vad som var acceptabelt och inte. Detta fick inte henne att lämna Erik 

men för varje gång det inträffade kom hon till insikt att relationen inte var sund. Vid ett par 

tillfällen beskriver Maria att hon började bli som Erik och att hon måste lämna honom. Vid ett 

misshandelstillfälle blev hon så arg att hon slog tillbaka och träffade Erik på ögonbrynet.  

 

Jag blev kall och rädd för mitt agerande. Helt plötsligt var jag som 

han. Jag hade slagit och jag hade njutit av känslan. Efteråt infann 

sig en rädsla. Höll jag på att bli som han? (Blomqvist 2014:76). 
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Efter att Maria (Blomqvist 2014) lämnat Erik första gången gjorde de flera försök till 

återförening. Vid det sista tillfället då hon gick med på att träffa Erik misshandlade han henne 

både fysiskt och sexuellt. Efteråt lovade hon sig själv att aldrig mer ha något med honom att 

göra. Hon beskriver i sin självbiografi att den vackra dagen då hon lämnade honom hade 

kommit och hon återvände inte igen. Dessvärre hade de både en villa och en bil tillsammans 

som var svårt att sälja. De turades om att bo i villan och när Maria kom hem en dag såg hon att 

Erik var på väg därifrån. Han körde mot henne i hög hastighet men stannade precis framför 

henne. Hon blev chockad och rädd eftersom hon trodde att han skulle köra ihjäl henne. Den 

händelsen var den slutliga vändpunkten som fick Maria att aldrig mer ha med Erik att göra, den 

fick henne även att polisanmäla honom. 

 

Även Lena (Bivnèr 2018) och Peter ägnade sig åt uppbrott och återförening ett antal gånger. 

Vid varje återförening trodde Lena att Peter hade förändrats och att det skulle bli bra mellan 

dem. Efter deras sista återförening, då de dessutom köpte en gemensam lägenhet och flyttade 

ihop, beskriver Lena några händelser som jag tolkar som tydliga vändpunkter. Innan de flyttade 

ihop lovade Lena sin äldsta son att om det inte skulle bli bra skulle de flytta från Peter. En av 

dessa händelser var när Lena kom ihåg sitt löfte till äldsta sonen.   

 

Jag orkade inte med att berätta hur besviken jag var på Peter, han 

skulle ändå inte förstå, men det började sakta gå upp för mig att det 

löfte jag gett Oliver innan vi flyttat, nog snart skulle behöva infrias. 

(Bivnèr 2018:220). 

 

En annan vändpunkt som fick Lena (Bivnèr 2018) att inse att hon måste lämna Peter var när 

den psykiska misshandeln började övergå i en fysisk misshandel.   

 

Enligt teorin the process of role exit (Fuchs Ebaugh 1988), och precis som Enander och 

Holmberg (2008) också såg i sin studie är att ett uppbrott är en process som tar lång tid. Enligt 

kvinnornas beskrivningar av hur de kom till insikt om att det var något som inte stod rätt till 

med relationen till det riktiga uppbrottet var något som för alla tre var en process som tog flera 

år. Fuchs Ebaugh (1988) har i sin teori identifierat fem vändpunkter, varav specifika händelser 

och händelser som får bägaren att rinna över är två av dessa, som leder till uppbrottet. För 

samtliga kvinnor i min studie har jag identifierat just dessa vändpunkter som är de som får dem 

att genomföra uppbrottet. Vid bearbetningen av min empiri kunde jag identifiera de fem stegen 

som Khaw och Hardesty (2007) beskriver i sin forskningsstudie där de använde sig av SOC-
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modellen. Enligt SOC-modellen är förnekelse första steget i en uppbrottsprocess. Samtliga 

kvinnor berättar om hur de förnekar det våld de utsätts för innan de senare går över till det andra 

steget, begrundande. Khaw och Hardesty (2007) beskriver även att när kvinnorna kommer till 

det tredje steget i modellen skiljer sig många gånger processen mellan kvinnorna. Detta kunde 

även jag identifiera i min studie då två av kvinnorna valde att fler än en gång återförenas med 

männen efter deras uppbrott innan de slutligen valde att lämna dem för gott. Lena (Bivnèr 2018) 

beskriver också att hon under den sista tiden som sambo med Peter planerade och förberedde 

sin flykt från Peter vilket steg tre i SOC-modellen handlar om. Även Enander och Holmberg 

(2008) redogör för olika faktorer som leder till att en misshandlad kvinna lämnar relationen. En 

av dessa faktorer är att kvinnorna är rädda för att barnen eller andra anhöriga kan råka illa ut 

om de stannar i relationen. Magdalena (Graaf 2006) beskriver att, eftersom Jorma flera gånger 

hotade med att han skulle skada Magdalenas föräldrar och syster, valde hon av rädsla för att de 

skulle råka illa ut, om hon lämnade Jorma, istället att stanna i relationen och dessutom att 

hemlighålla våldet för dem. Dock var en av de vändpunkter som fick henne att till slut lämna 

Jorma insikten om att sonen skulle kunna råka illa ut. Lena fick vid flera tillfällen höra av sina 

vänner att hon inte skulle flytta ihop med Peter för barnens skull. Hon lyssnade inte på detta 

utan intalade sig själv att Peters relation till hennes barn skulle bli bättre om de bara flyttade 

ihop och blev en stor familj. Men även där var till slut en av vändpunkterna insikten att barnen 

for illa. Jag tolkar det som att den faktor som Enander och Holmberg (2008) beskriver är 

tvetydig då det tog lång tid för de båda kvinnorna att anse att just det var av stor betydelse.  

 

6 Avslutande diskussion 
 

Syftet med min studie var att via självbiografier få en förståelse för hur kvinnorna beskriver att 

våldet blev ett normaltillstånd i deras relation samt deras beskrivning av de vändpunkter som 

ledde till uppbrottet. Sammanfattningsvis kan jag säga att oavsett våldets karaktär beskrivs både 

normaliseringsprocessen och uppbrottsprocessen väldigt lika av kvinnorna i min studie. För två 

av kvinnorna var våldet av en betydligt grövre karaktär fysiskt än vad det var för den tredje 

kvinnan som istället blev utsatt för ett grovt psykiskt våld. Detta till trots fanns det många 

likheter i deras beskrivning av hur de internaliserade männens verklighet och skuldbelade sig 

själva för det våld de utsattes för. Utav de vändpunkter som jag kunde identifiera var det också 

många likheter mellan kvinnornas berättelser. Utav de fem vändpunkter som Fuchs Ebaugh 

(1988) tar upp i sin teori om the process of role exit kunde jag hos alla kvinnorna tydligt urskilja 
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två av dessa, nämligen specifika, ofta traumatiska händelser och händelser som får bägaren att 

rinna över.  

 

Enligt Lundgrens (2004) teori om normaliseringsprocessen ser kvinnorna våldet som något 

normalt och som de kan förvänta sig. Dessutom menar Lundgren (2004) att kvinnorna både 

accepterar våldet och försvarar det samt benämner det som en kärleksförklaring från männen. I 

min studie om normaliseringsprocessen framkom det inte hos någon av kvinnorna att de 

försvarade eller accepterade våldet. Enligt deras beskrivningar såg de inte heller våldet som en 

kärleksförklaring från sina män. En anledning till att detta skiljer sig från Lundgrens (2004) 

teori kan vara att kvinnorna i min studie skrev sina självbiografier en period efter att de lämnat 

mannen och fått ett annat perspektiv på sina upplevelser. I Lundgrens (2004) studie skedde 

många av intervjuerna med kvinnorna när de fortfarande levde med våldet som vardag. Om 

kvinnorna i min studie hade skrivit sina självbiografier medan våldet pågick hade deras 

beskrivningar kanske varit annorlunda. Enligt normaliseringsprocessen skuldbelägger 

kvinnorna sig själva för det våld de utsätts för vilket alla kvinnorna i min studie också tydligt 

beskrev att de gjorde. Kanske hade de även beskrivit våldet som något de accepterade om de 

inte hade fått distans till sina upplevelser. Bivnèr (2018) var den av kvinnorna som närmast 

skildrade att hon försvarade Peters beteende genom att hitta på förklaringar till varför han gjorde 

som han gjorde. Kanske kan det ha att göra med att hon var den av kvinnorna som utsattes för 

mestadels psykiskt våld vilket kanske gör det lättare att försvara än när våldet blir fysiskt. I 

slutet av hennes relation med Peter beskrev hon hur hon väntade på att han skulle ge henne ett 

blåmärke så att hon skulle kunna se sig själv som en misshandlad kvinna och därmed skulle det 

bli lättare att lämna honom.  

 

Enligt Fuchs Ebaughs (1988) teori blir människor som tvivlar på om de borde stanna i sin roll 

påverkade av andra människors åsikter. Om andra människor tycker att de ska lämna rollen blir 

beslutet att lämna lättare för den som tvivlar. Två av kvinnorna i min studie beskriver hur de 

flera gånger fick rådet att lämna sina män men ingen av dem följde dessa råd även om de 

tvivlade på sin roll som mannens respektive. Detta är kanske en del i processen av att lämna sin 

roll som stämmer då det handlar om att byta karriär (vilket Fuchs Ebaugh, 1988, tar upp i sin 

studie) men då det handlar om att bryta upp med sin livskamrat och dennes anhöriga kanske det 

krävs mer än så för att individen ska komma till ett beslut.  
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Det jag har kommit fram till i min studie är att det endast är kvinnorna själva som kan fatta 

beslutet att lämna männen. Att som misshandlad kvinna fatta beslutet att lämna den man som 

de delat sitt liv med under en lång tid och som många gånger visar upp en kärleksfull och 

passionerad sida är en lång process. En process där deras emotionella band måste brytas innan 

beslutet att lämna kan tas för kvinnan. Detta gör att det som närstående eller yrkesverksam kan 

kännas hopplöst att stå vid sidan om och försöka hjälpa till. När väl beslutet är taget kan de 

däremot ta hjälp av andra för att genomföra uppbrottet.   

 

Eftersom min empiri består av tre självbiografier kan inte mina resultat ses som en generell 

verklighet utan en återberättelse av just dessa tre kvinnors upplevelser. Mitt val av metod är 

något som påverkar tolkningen av empirin eftersom den inte kan generaliseras på alla kvinnor 

i samhället vilket är en svaghet i min studies metod. Jag tror dock att det är av stor vikt för 

andra, som kanske sitter i samma situation som kvinnorna i min studie, att få ta del av hur 

kvinnor beskriver sina erfarenheter. Detta ger en större kunskap och förståelse i varför kvinnor 

som lever i våldsamma relationer inte lämnar sina män och vad som krävs för att de till slut går 

igenom ett uppbrott. Våld i nära relation är ett utbrett problem i vårt samhälle idag där flera 

kvinnor dör varje år. Genom att ta del av andras beskrivningar av sina upplevelser kanske fler 

misshandlade kvinnor skulle kunna identifiera sig som misshandelsoffer och ta sig ur sina 

destruktiva relationer innan det är för sent. 
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