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Abstrakt 

Bakgrund: En rikstäckande undersökning från 1998 visar att var tredje kvinna mellan 18-64 

år någon gång har blivit utsatt för våld av tidigare make/sambo samt att drygt var tionde 

kvinna har utsatts för våld av den make/sambo hon lever med. Att bli utsatt för våld av sin 

partner har visat sig få både fysiska och psykiska hälsokonsekvenser, och våldsutsatta kvinnor 

söker sig oftare till sjukvården än icke våldsutsatta. Kroppsuppfattning är ett vedertaget 

begrepp inom sjukgymnastiken och syftar till den mentala bild en individ har av sin kropp. 

Studier visar att kroppsuppfattningen påverkas hos kvinnor som blir utsatta för våld. Syfte: 

Att beskriva kroppsuppfattning hos våldsutsatta kvinnor i heterosexuella parrelationer. 

Material och metod: Metoden utgjordes av en kvalitativ textanalys där 16 kvinnors 

berättelse analyserades med avseende på kroppsuppfattning, analysen syftade till att 

identifiera återkommande teman i kvinnornas berättelse. Resultat: Textanalysen resulterade i 

fem teman som beskriver hur kvinnornas kroppsuppfattning påverkas. Dessa teman var 

Reflektioner kring kroppen, Tilltro till och förmåga att kunna agera, Den förbrukade och 

trötta kroppen, Kroppsliga reaktioner och Kroppsliga funktioner. Konklusion: Flera olika 

aspekter av kroppsuppfattning påverkas när en kvinna bli utsatt för våld av partner. Detta 

innefattar en negativ inställning till sin kropp och sitt utseende, en känsla av att lämna sin 

kropp samt inte kunna kontrollera sina handlingar. Kroppen uppfattas ofta som trött och 

orkeslös och upplevs som om den åldras i förtid.  Kroppsuppfattningen inkluderar även 

kroppsupplevelser som tar sig uttryck i kroppsliga reaktioner, och vissa kroppsfunktioner kan 

påverkas negativt.  

 

Nyckelord: Body image, kroppsbild, kroppsupplevelse, kvinnomisshandel, partnervåld. 
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Bakgrund 

Enligt FN definieras genusrelaterat våld som ”varje könsrelaterad våldshandling som 

resulterar i eller sannolikt kommer resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande 

för kvinnor inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande vare 

sig det sker offentligt eller privat” (Förenta Nationerna, 1979). Våld i relationer förekommer i 

homosexuella relationer likväl som i heterosexuella, har både män och kvinnor som offer, 

men utövas till största del av män mot kvinnor (Posse, 2003). År 1864 avskaffades lagen om 

husaga i Sverige och därmed blev det förbjudet för mannen att slå sin hustru, dock var det 

hustruns ansvar att själv anmäla brottet. Sverige blev år 1965 först i världen med att lagstifta 

om våldtäkt inom äktenskapet (Posse, 2003). Sedan 1982 faller kvinnomisshandel under 

allmänt åtal, vilket innebär att det inte är längre är kvinnan själv som avgör om brottet ska 

anges till åtal eller inte och 1998 skärptes lagen ytterligare med en ny lagstiftning om grov 

kvinnofridsskränkning. Detta innebar ett ökat fokus på upprepade övergrepp och kränkningar, 

och innefattar förutom misshandel även olaga hot, hemfridsbrott och ofredande 

(Brottsförebyggande rådet, 2002). Parallellt med detta har även ett stort antal kvinnojourer 

organiserats vilka oftast ideellt (Posse, 2003). År 1998 fick brottsoffermyndigheten i uppdrag 

av regeringen att göra Sveriges första omfångsundersökning om mäns våld mot kvinnor. Av 

10 000 tillfrågade kvinnor i åldern 18-64 år deltog drygt 70 % i en omfattande 

enkätundersökningen om sina erfarenheter av våld. Undersökningen offentliggjordes 2001 

och visade då att var tredje kvinna hade någon gång blivit utsatt för våld av tidigare 

make/sambo samt att drygt var tionde kvinna har utsatts för våld av den make/sambo hon 

lever med (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001).  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för sjukvården en god vård på lika villkor för hela 

befolkningen (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). Stockholms läns landssting poängterar i 

en handlingsplan för våldsutsatta kvinnor vikten av att ”upptäcka, behandla, dokumentera, 

hänvisa och förebygga våldet och dess konsekvenser” (Skoger, Edlund & Leander, 2005). 

Studier har visat att våldutsatta kvinnor söker vård i större utsträckning än icke-våldsutsatta 

kvinnor, samt att det finns samband mellan våldserfarenheter och psykiska och fysiska besvär 

(Campbell et al., 2002; Romito, Molzan-Turan & De Marchi, 2005; Campbell 2002; Wuest, 

Merritt-Gray, Ford- Gilboe, Lent,Varcoe & Campbell, 2008). Depression och posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) har identifierats som de vanligaste förekommande psykiska 

konsekvenserna hos kvinnor som utsatt för partnervåld (Campbell et al., 2002). En italiensk 
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studie från 2005 där kvinnor själv har fått skatta sin hälsa visar att depression är sex gånger 

vanligare hos kvinnor som blivit utsatta för våld av partner samt att användningen av 

psykofarmaka är fyra gånger högre hos dessa kvinnor än hos icke våldsutsatta kvinnor. 

(Romito et al., 2005). Även ångest och sömnproblem är vanligt förekommande hos kvinnor 

som utsatts för partnervåld (Campbell, 2002). Bland de fysiska konsekvenser man har funnit 

gynekologiska problem, huvudvärk, smärtande och svullna leder, neurologiska symtom, 

långvarig smärta och magrelaterade problem såsom magsmärta, colon irritabile och förlorad 

aptit (Campbell et al., 2002; Campbell, 2002). Den långvariga smärtan har kopplats till den 

stress som våldsutsatta kvinnor ofta upplever, där stress under lång tid påverkar 

immunförsvaret negativt vilket i sin tur bland annat kan leda till kronisk värk (Wuest et al., 

2008). Neurologiska symtom, såsom krampanfall och svimningar, har relaterats till både 

stress samt de upprepade trauman mot huvud som våldsutsatta kvinnor ofta utsätts för 

(Campbell et al., 2002; Wuest et al., 2008). De negativa hälsokonsekvenser kvinnorna får är 

ofta långvariga och fortsätter även efter att våldet har upphört (Campbell et al., 2002)  

 

Kroppsuppfattning är ett vedertaget begrepp inom psykiatrisk och psykosomatisk 

sjukgymnastik (Roxendal, 1987). Begreppet är den vanliga svenska översättning av det 

engelska uttrycket body image. Patricia Fallon och Diann M. Ackard definierar body image 

som den inre mentala bild en individ har av sin kropp och inkluderar uppfattningen om hur 

kroppen känns, känslor och tankar kring kroppen, hur det känns att vara i kroppen samt tankar 

kring kroppens funktioner och förmågor. De beskriver hur en exempelvis en fysisk prestation 

kan förändra vår kroppsuppfattning. En lyckad fysisk prestation kan öka tilltron till vår 

fysiska förmåga och därmed ändra synen på hur vi ser på den kapacitet som kroppen besitter. 

Body image skapas i interaktion med andra och är en livslång process som ständigt pågår, den 

är därmed föränderlig och påverkas av den sociala miljön runtomkring oss (Cash & 

Pruzinsky, 2002). Relationer till betydelsefulla personer i vår omgivning påverkar och 

återspeglas därmed i relationen till våra egna kroppar (Brunt & Hanson, 2005). Gertrud 

Roxendal menar att begreppet body image, förutom kroppsuppfattning, även motsvaras av 

begreppen kroppsupplevelse samt kroppserfarenhet. Kroppsupplevelse är enligt Roxendal 

emotionellt laddat och knutet till både upplevelser i nuet samt till minnen av tidigare 

upplevelser (Roxendal, 1987) . Kroppsupplevelser kan komma till uttryck i sensoriska, 

autonoma eller motoriska reaktioner (Mattson, 1998). Kroppserfarenhet syftar till de lagrade 

kroppsupplevelser som man samlar på sig genom livet (Roxendal, 1987). I denna studie 
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kommer begreppet kroppsuppfattning användas, och begreppet kommer då stå för samtliga 

aspekter av body image som har beskrivits ovan. 

  

Kroppsuppfattning är en del av begreppet kroppskännedom som används inom 

kroppsorienterade behandlingsformer (Lundvik Gyllensten & Gard, 2008). Störd 

kroppsuppfattning har man bland annat sett hos kvinnor som har blivit utsatta för sexuella 

övergrepp i tonåren. Detta kan ta sig uttryck i stark känsla av avsky inför vissa kroppsdelar, 

skamkänslor inför kroppen eller en förvrängd bild av kroppen när det gäller till exempel 

storlek. På liknande sätt har man även sett att personer med Anorexia Nervosa ofta har en 

känsla av att kroppen är större än vad den är, samt känner starka negativa känslor inför sin 

kropp (Cash & Pruzinsky 2002).  

 

Att öka kroppskännedomen har visat sig ge positiva resultat för patienter med störd 

kroppsuppfattning. Vanliga sjukgymnastiska behandlingsmetoder för detta är Feldenkreis, 

Basal kroppskännedom samt Psykodynamisk kroppsterapi (Lundvik Gyllensten & Gard, 

2008). Vad det gäller kroppsuppfattning hos våldsutsatta kvinnor är detta ännu ett relativt 

outforskat område. I en studie från 2007 har man dock sett ett samband mellan våldsutsatta 

kvinnor och förändrad kroppsuppfattning med negativa känslor och oro inför kroppen. Man 

kunde där se en koppling mellan kroppsuppfattning och förekomst av PTSD, framför allt hos 

kvinnor som hade fått kvarstående synliga skador såsom ärr eller felläkta frakturer. (Weaver, 

Resnick, Kokoska & Etzel, 2007). Campbell (1989) har även funnit ett samband mellan 

våldsutsatta kvinnor och störd kroppsuppfattning, där sambandet var starkare då sexuellt våld 

var en del av misshandeln. I en amerikansk studie från 1996 har man undersökt 

sjukgymnasters kunskap om våldsutsatta kvinnor samt hur man jobbar för att identifiera dessa 

i kliniken. I studien, som utfördes genom frågeformulär, uppgav 43 % av sjukgymnasterna att 

de hade behandlat kvinnor utsatta för partnervåld. Vidare svarade 1 % att de regelbundet 

ställde frågor om våld samt 20 % att de dokumenterade våldsrelaterade skador. Av de 

sjukgymnaster som ansåg sig ha kunskap om ämnet uppgav 8 % att de hade fått denna under 

grundutbildning, 86 % angav att det fanns behov av ökad kunskap inom området (Clark, 

Smith McKenna & Jewell, 1996).  

 

Då våldsutsatta kvinnor söker vård i större utsträckning än icke våldutsatta bör det anses som 

viktigt för sjukgymnaster att ha kunskap om bemötande, identifierande och behandling av 
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denna patientgrupp. En beskrivning av hur kroppsuppfattning påverkas av att leva i ett 

misshandelsförhållande kan bidra till att öka denna kunskap.  

Syfte 

Att beskriva kroppsuppfattning hos våldsutsatta kvinnor i heterosexuella parrelationer. 

Material och metod 

Metodansatsen för denna uppsats var kvalitativ i form av en textanalys av narrativer. En 

analys av narrativer har sin utgångspunkt i individens berättelse och har som syfte att skapa 

förståelse och få kunskap om hur en människa uppfattar sin livsvärld (Friberg, 2006). 

Materialet utgjordes av berättelser skrivna av kvinnor som levt i en relation där de blivit 

utsatta för våld av partnern. Materialinsamlingen skedde genom en systematisk 

litteratursökning i Libris biblioteksdatabas där sökordet kvinnomisshandel användes, 

sökningen begränsades sedan genom att enbart självbiografiska berättelser valdes.  Detta 

kompletterades med en osystematisk manuell sökning, som gjordes via olika sökmotorer på 

internet samt på kvinnojourers hemsidor. Vid urval av litteratur inkluderas biografier skrivna 

av kvinnor över 18 år som blivit utsatta för våld i heterosexuella parrelationer i Sverige. 

Biografier som rörde misshandel av okänd man eller misshandel under barndom 

exkluderades, likaså våld inom samkönade relationer. Totalt valdes sju böcker ut. För mer 

information om varje bok, se Bilaga 1. 

  Utmed din gränslinje: en kvinnas berättelse om misshandel, Kerstin Viberg 

 Slagna och storslagna kvinnor: tolv kvinnor berättar, Redaktör: Linda Åhgren 

 Boven i mitt drama kallas kärlek, Unni Drougge 

 Den oslagbara: en personlig skildring av våld i kärlekens namn, Maria Carlshamre 

 Det ska bli ett sant nöje att döda dig, Magdalena Graaf 

 Nattmaran: En misshandlad kvinnas dagbok, Maria Dahlén 

 Lyckliga slut, Redaktör: Susanna Alakoski 

Lyckliga slut samt Slagna och storslagna kvinnor innehöll berättelser från flera personer. 

Baserat på inklusionskriterierna valdes fem berättelser ut från Lyckliga slut samt sju från 

Slagna och storslagna kvinnor. Materialet kom slutligen att utgöras av 16 kvinnors 

berättelser. 



 

 

9 

 

 

Texterna analyserades sedan med avseende på syftet. Textanalysen baserades på den 

analysmodell som beskrivs av Granheim och Lundman (2003). Böckerna lästes totalt tre 

gånger. Vid första läsningen var syftet att få en överblick över boken, därefter lästes böckerna 

en andra gång och meningsenheter som berörde syftet plockades ut. Den första och andra 

läsningen skedde enskilt av studieförfattarna, där efter jämfördes de meningsenheter som hade 

valts ut. Syftet med detta var att öka reliabiliteten för analysen. Därefter lästes böckerna en 

tredje gång för att komplettera med ytterligare meningsenheter, detta för att minska risken att 

material hade förbisetts. Meningsenheterna kondenserades sedan, vilket innebar att de 

förkortades utan att förlora sin ursprungliga betydelse. Därefter kodades meningsenheterna 

och sorterades slutligen in i olika kategorier, som fördes samman till teman. Syftet med 

analysen var att se vilka teman som var återkommande i texten. 

  



 

 

10 

 

Resultat 

Textanalysen resulterade i fem teman: Reflektioner kring kroppen, Tilltro och förmåga till att 

kunna agera, Den förbrukade och trötta kroppen, Kroppsliga reaktioner och Kroppsliga 

funktioner. Varje tema med respektive kategorier presenteras nedan, för fullständig 

kondensering och kodning av meningsenheter se bilaga 2.  

 

1. Reflektioner kring kroppen 

Temat innefattar olika tankar och reflektioner kring kroppen, samt upplevelsen av hur det 

känns att vara i kroppen. Temat innefattar även den affektiva kroppsuppfattningen, känslor 

inför och inställning till kroppen. 

 

1.1 Att uppfatta sin kropp genom partnern 

Ett flertal kvinnor beskriver hur sättet att se på sig själv har förändrats successivt under 

förhållandet. Detta var ofta sammankopplat med den psykiska misshandel kvinnorna utsattes 

för där partnern verbalt nedvärderade kvinnans utseende och egenskaper. Flera kvinnor 

beskriver hur den verbala misshandeln kom att internaliseras i den egna självbilden. Kerstin 

Viberg och Rut-Inger Stråle beskriver hur de började se sig själv genom sin partner. 

 

Jag såg mig som Du såg mig. (Viberg, 2001, s.48) 

 

  Jag längtar efter insikten att jag DUGER, men utsikten är skymd. 

Det är genom en mans ögon jag betraktar. (Åhgren, 2004, s.102) 

 

Maria Dahlén beskriver hur hennes negativa kroppsbild har skapats av partnern, hon berättar 

hur den misshandel hon utsattes för bröt ned hennes självförtroende. Hon skriver att hon 

under förhållandets gång reflekterar över detta och uttrycker en önskan och en vilja om att 

kunna se sig själv på ett annat sätt, genom andra människor. 

  

Vill umgås med andra människor och inte med Janne. Min värld  

utan nya intryck blir så trång. Behöver spegla mig i andra än bara 

i Janne. (Dahlén, 1995, s.92) 
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När hon i sitt efterord ser tillbaka på sitt förhållande beskriver hon hur den negativa självbild 

hon kom att få gjorde att hon under förhållandet frågade sig om hon skulle kunna träffa någon 

ny partner. 

 

Jag tänkte ofta: Kommer det någonsin att finnas en annan man 

som vill ha mig, denna ”skitiga” kvinna? Min bild av mig själv 

hade successivt skapats av Janne. (Dahlén, 1995, s.146) 

  

1.2 Missnöje med utseende 

En negativ inställning till kropp och utseende återkom hos de flesta kvinnor. I detta ingick 

känslan av att bli ful, att den skönhet och utstrålning man en gång hade känt hade försvunnit. 

Återigen var detta kopplat till den psykiska misshandel och verbala nedvärderingen kvinnan 

ofta utsattes för. Den successiva psykiska nedbrytningen resulterade i en stark negativt laddad 

självbild.  

 

Du trampade på mig så många gånger att du till sist fick rätt. Jag  

blev värdelös. Jag blev ful. (Carlshamre, 2006, s.232)  

 

Denna förändring blev tydlig när kvinnan konfronterades med bilden av sig själv, till exempel 

genom sin spegelbild eller ett foto av sig själv. Flera kvinnor beskriver hur de då såg att 

skönhet och utstrålningskraft hade gått förlorad, de uttrycker en sorg över detta och en känsla 

av att det som har förlorats inte går att få tillbaka.  

 

Det mest smärtsamma. Att se bilderna av mig då, när vi träffades. 

Det har gått över tio år sedan. Den fria, glada, starka kvinna jag 

var. Vacker. Det långa mörka håret. Skrattet. Glädjen. Den 

oövervinnerliga. Att inse att hon är borta för alltid gör ont. 

(Carlshamre, 2006, s.232)    

 

Men där upptäckte jag, framför spegeln, att något förödande hänt 

med mitt utseende. (…) Där fanns ingen utstrålning längre. Jag 

hade förlorat min attraktionskraft. (Drougge, 2007, s.372) 

 

Flera kvinnor beskrev på liknande sätt känslan som uppstod när man konfronterades med sitt 

eget utseende. Ofta kom detta till uttryck just då kvinnan såg sig själv i spegeln, och den 

känsla som beskrevs var starkt negativt laddad. Reflektionerna över utseendet i dessa 
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situationer kunde uttryckas både som längre negativa beskrivningar eller som korta negativa 

konstateranden.  

 

Det jag såg fick mig att skämmas över mig själv. I spegeln stod en 

ung kvinna med knallgult, stripigt hår, ojämn hy och en glanslös 

blick som matchade de mörka ringarna under ögonen. Jag sänkte 

blicken tills den vilade på brösten, som jag inte visat för någon – 

jag hatade dem (…) Jag hade inga som helst kvinnliga former…( 

Graaf, s.204) 

 

I spegeln syns dom magra axlarna, ärren och de insjunkna, 

sorgsna ögonen. (Åhgren, 2004, s.28) 

 

Jag ropar: - Spegel, spegel på väggen där... säg vem som fulast i 

landet är? (Åhgren, 2004, s.102)  

 

1.3 Känna skam och äckel över kroppen 

Genomgående i kvinnornas berättelser var känslan av skam och äckel över sig själva. Detta 

kunde röra det egna beteendet, den situation de var i eller den egna kroppen. Känslorna inför 

sin egen kropp kunde komma till uttryck genom att kvinnorna beskrev sig själva som 

smutsiga, skitiga eller äckliga. Maria Dahlén beskriver detta i samband med en situation där 

hon blir misshandlad av partnern på offentlig plats. 

 

Känner mig så äcklig, smutsig, har inget människovärde längre. 

(Dahlén, 1995, s.95) 

 

Den skam kvinnorna beskrev rörde ofta den livssituation de befann sig i. Skammen kom 

tydligt att gälla det kroppsliga i de fall då kvinnorna fick synliga skador av misshandeln, till 

exempel i form av blåmärken. Man kan tolka det som att skammen i dessa fall blev 

förkroppsligad genom skadorna, och kvinnorna uttryckte en oro över hur detta skulle 

uppfattas av omgivningen. 

 

Han våldförde sig på mig sexuellt och hans upprepade våld, 

våldsamma svartsjuka och psykiska terror gjorde att det till slut 

blev omöjligt för mig att gå ut. Inte minst på grund av alla 

blåmärken. (Åhgren, 2004, s.14) 
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Hur ska jag kunna dölja mina blåmärken i morgon när jag ska på 

anställningsintervju? Just ett snyggt intryck jag kommer att ge! 

(Dahlén, 1995, s.28) 

 

Känslorna av äckel och smuts fanns kvar även efter att kvinnorna hade brutit upp med 

partnern. Kvinnorna beskrev här en känsla och en oro över att detta kunde synas på dem, 

finnas kvar i deras utseende och att detta skulle påverka deras sociala relationer. De beskrev 

en oro över att andra människor skulle kunna se på dem hur de kände inför sig själva.  

 

När jag umgås med ”normala” människor så kan jag ibland känna 

mig skitig, att det syns på mig, att jag är mindre värd än dem, vad 

har jag att säga dem? (Dahlén, 1995, s.161) 

 

Jag brottades ofta med en översvallande stark känsla av att vara 

oduglig, värdelös bluff som inte var bra på något annat än att 

äckla sin omgivning. (Graaf, 2006, s.247) 

  

1.4 Att gå sönder och falla isär 

Den här kategorin syfta på en känsla av att inte känna sig hel. Flera kvinnor beskriver en 

känsla av att känna sig trasig, kvinnorna beskriver detta som att misshandeln till slut gjorde att 

någonting brast inom dem. Detta gav en känsla av att någonting inom dem föll isär och gick i 

bitar.   

Jag brast i fler och fler bitar. Du fick mer övertag ju mer jag föll 

sönder. (Viberg, 2001, s.61) 

 

Nej, han slog mig aldrig. Han bara trasade sönder mig med orden. 

(Alakoski, s.178) 

 

Unni Drougge beskriver även den känslan i samband med att hennes partner har övertalat 

henne att flytta ifrån sina barn, hon har i samband med detta upprepade mardrömmar och 

ifrågasätter sitt beslut. Den skada hon känner inom sig vid dessa tillfällen beskriver hon som 

irreversibel, som att den skada som uppstått inom henne aldrig kommer kunna gå att reparera. 

 

Det var känslan av att något gått sönder och att skadan var 

irreversibel. Som om bägge benen blivit avklippta i en olycka och 

man inte visste om det var lönt att kämpa mer, man kunde lika 

gärna dö. (Drougge, 2007, s.170) 
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1.5 Känna sig bortkopplad från kroppen 

Flera kvinnor beskrev en känsla av att distansera sig från kroppen, vilket kunde komma till 

uttryck genom en slags utomkroppslig upplevelse, där man skiljer sig själv från kroppen och 

därigenom kunde se sig själv utifrån. Detta kunde gälla den livssituation de befann sig i 

generellt, en allmän känsla av att distansera sig själv från sitt liv. Maria Carlshamre beskriver 

hur den förvirring och skuld hon upplevde under förhållandet resulterade att hon började se 

sig själv utifrån. 

 

Mitt självförakt var bottenlöst. Detta självförakt ledde till en 

märklig avskärmning - det var som om jag såg mig själv på bio. 

(Carlshamre, 2006, s.157) 

 

Det kunde även gälla specifika situationer. I samband med misshandeln beskrev två kvinnor 

en känsla av att lämna sin kropp respektive känslan av att inte bry sig om sin kropp. 

 

Det var som om jag lämnade min egen kropp och flöt omkring fritt 

under taket. (Graaf, 2006, s.111) 

 

Jag brydde mig inte länge om min kropp (Drougge, 2007, s.350) 

 

1.6  Kroppen minns våldet 

Kategorin syftar på den känsla flera kvinnor beskriver av att de våldsupplevelser de varit med 

om finns kvar i kroppen, att kroppen minns även efter att relationen har upphört. Detta 

innefattar även en tanke om att man inte kommer från sina minnen, att kroppen minns det 

kvinnan själv har glömt. 

   

Många av minnena har sjunkit in i glömskans dunkel, men en hel 

del minnesbilder har också bevarat sin skärpa. En sak är säker: 

kroppen och själen minns! (Åhgren, 2004, s.95) 

 

…ibland undrar jag om det kan vara nyttigt att hålla på att rota i 

gammal skit men jag vet att kroppen minns.... (Åhgren, 2004, s.30) 
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Unni Drougge beskriver även denna känsla av att kroppen minns våldet, och att dessa minnen 

tydligt kommer fram när någonting i omgivningen påminner henne om den misshandel hon 

upplevt. 

 

Våldet sitter kvar i min kropp. Det ilar genom kroppen när jag hör 

ditt namn nämnas, eller ännu värre – när jag hör din röst i 

telefonluren. (Drougge, 2007, s.294) 

 

Gudrun Schyman beskriver på liknande sätt hur kroppen minns den skräck hon har upplevt. 

Hon beskriver känslan av hur de skyddsmekanismer kroppen använder sig kommer stanna i 

hennes kropp för alltid. 

 

 Livsfarligt fastnaglad i en skräck som under sekunder långa som år fryser 

 till förstelning. Sekunderna innan skyddsmekanismerna slår till och 

 stannar för evigt som minnen i kroppen. (Alakoski, 2007, s.220) 

 

2. Tilltro och förmåga till att kunna agera 

Temat beskriver kvinnornas tankar om sin handlingsförmåga. Det handlar dels om känslan av 

att inte kunna handla alls, dels om känslan av att man inte har kontroll över sina handlingar, 

eller att handlingarna styrs utifrån. Genomsyrande för detta tema är att ens tanke och vilja inte 

är kopplat till ens handling, att handlingsförmågan är kraftigt reducerad och styrd. 

 

2.1 Att inte kunna handla 

Flera kvinnor beskriver en känsla av att inte kunna handla överhuvudtaget. Det beskrivs i 

termer av paralyserad, förstenad, handlingsförlamad och förlamad. Detta kunde vara knutet 

till specifika situationer, då misshandeln ägde rum och kvinnan beskrev sig som oförmögen 

till att handla. Maria Dahlén beskriver detta i en situation där hon blev misshandlad. 

 

Han såg ut som ett helgalet rovdjur i ansiktet, när han slängde runt 

mig i lägenheten som om jag vore en vante. Var helt  

 handlingsförlamad samtidigt som jag kokade av ilska. (Dahlén,  

 1995, s.41)    

 

Denna oförmögenhet beskrivs även på ett mer generellt plan, då i samband med en känsla av 

att inte kunna påverka sin livssituation. Detta kunde dels beskrivas som en känsla av att 
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varken kunna tänka eller handla, dels som en känsla av att inte kunna samordna tanke och 

handling, tanken kunde vara tydlig och klar men kvinnan upplevde en oförmåga att handla 

efter denna.  

  

Jag kände hur din vrede förtärde mig, gjorde mig oförmögen både 

att tänka och att handla. (Drougge, 2007, s.175) 

 

Allt var fruset. Varken min kropp eller själ kunde enas om en 

aktion som förde mig ut ur det oförstådda. (Viberg, 2001, s.26) 

 

2.2 Att inte kunna styra sina handlingar 

Många kvinnor beskriver sina handlingar som automatiserade, att handlingarna var styrda 

utifrån. I den här kategorin kunde, liksom vid handlingsförlamning, tanke och handling inte 

samordnas. Skillnaden var att här skedde ändå en handling, dock inte viljestyrd. Kvinnorna 

beskrev då ofta sig själva i icke-mänskliga termer, såsom robot eller zombie. 

 

Jag blev en robot utan egen tankeverksamhet. Du hade absolut 

kontroll över mig. (Viberg, 2001, s.49) 

 

Känner mig som en zombie, allt jag gjorde gick i slow-motion, 

kontakten med mina känslor är helt avskuren. (Dahlén, 1995, s.54) 

 

Två kvinnor beskriver även sig själva med termen trasdocka, vilket kan tolkas som en 

oförmögenhet att kunna kontrollera det som hände dem, speciellt i situationer där de 

misshandlades fysiskt. 

  

Då tog han tag i mig igen och lyfte upp mig i ett strypgrepp så att 

jag hängde där och dinglade som en trasdocka…(Graaf, 2006, 

s.39) 

 

Försökte att knuffa undan honom men han knuffade bara tillbaka 

mig längre in i köket. Jag kände mig som en trasdocka som for hit 

och dit. (Dahlén, 1995, s.84) 
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3. Den förbrukade och trötta kroppen 

Temat står för den återkommande upplevelsen av trötthet som många av kvinnorna beskriver 

och innehåller flera aspekter av trötthet. Det kan handla om en kroppslig trötthet eller en 

känsla av att partnern tar ens energi. Flera kvinnor beskriver även kroppen som gammal, en 

känsla av att man åldras i förtid. 

 

3.1 Att känna sig trött och utmattad 

Flera kvinnor beskrev en fysisk utmattning och en kroppslig trötthet. Denna trötthet beskrevs 

ofta i samband med den långvariga mentala stress kvinnorna upplevde. Flera kvinnor berättar 

att de hölls vakna nattetid av partnerns fysiska och psykiska misshandel och hur detta ledde 

till en ren fysisk utmattning. 

 

Var totalt utmattad till både kropp och själ, ville bara sova. 

(Dahlén, 1995, s.53) 

 

Obevekligt binder känslorna kroppen till utmattning. (Viberg, 

2001, s.105) 

 

Den fysiska tröttheten i kombination med att kvinnorna ofta hölls vakna, att man inte fick vila 

i sitt hem, gjorde att kvinnorna ofta upplevde en mycket stark trötthet när de väl kom ifrån 

hemmet och partnern samt en känsla av att det enda man ville göra var att sova. Magdalena 

Graaf beskriver detta i samband med att hon kommer till en kvinnojour när hon flytt från sin 

misshandlande man. 

 

Jag hade ingen lust att kliva ur sängen, utan ville bara sova. 

(Graaf, 2006, s.115) 

 

På liknande sätt beskriver Maria Carlshamre tröttheten och lättnaden över att få vila när hon 

vid ett tillfälle hamnar på sjukhus efter att ha skadat sitt ben när hon åkte pulka.  

 

Jag ville inte åka hem. Jag ville bara vila. (Carslhamre, 2006, 

s.22)  
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3.2 Energiförlust 

Flera kvinnor beskriver en känsla av energiförlust. Detta kan sättas i samband med att behöva 

kämpa både för sig själv och för ett förhållande man ville få att fungera. Ofta upplevde 

kvinnorna det som om partnern tog deras energi. 

 

Hans blick mötte min, och jag började genast känna mig svag. Det 

var som om livet rann ur mig sådär som det gör i en liten ruta i 

vissa tevespel. (Graaf, 2006, s.218) 

 

Var ganska trött när jag kom hem. Märker att han suger ut min 

energi. (Dahlén, 1995, s.109) 

 

Kerstin Viberg beskriver på liknande sätt hur hon upplever att hon inte får någon energi från 

sin partner, och inte heller har någon själv. 

 

Jag var en avskuren stjälk som inte fann näring i Dig. Jag saknade 

egen näring. Jag var kedjad vid Din tankeverksamhet. Beroende av 

Ditt tyckande. (Viberg, 2001, s.54) 

 

3.3 Känna sig gammal och sliten 

I flera berättelser återkom beskrivningar om en känsla av att åldras i förtid, om att känna sig 

gammal och sliten både i kroppen och inombords. Att leva under den mentala pressen och 

fysiska misshandeln gav en känsla av att åldras för fort, Magdalena Graaf beskriver detta. 

 

När vi vaknade morgonen därpå, kändes det som jag hade åldrats 

tjugo år på bara några få timmar. Min hy var alldeles blek och jag 

hade under natten fått röda utslag i armvecken och på 

halsen…(Graaf, 2006, s.159) 

 

Kvinnorna beskriver en känsla av att det som de utsätts för fick kroppen att åldras, som om 

livsresurserna förbrukats för fort. Maria Dahlén beskriver denna känsla i samband med att 

polisen kommer hem till henne för att förhöra henne i samband med en anmälan hon har gjort 

mot partnern. Hon liknar då sig själv vid en gammal kvinna. 

 

Är sliten till både kropp och själ, känner mig som en mycket 

gammal och härjad kvinna. (Dahlén, 1995, s.56)     
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3.4 Känna sig tung och orkeslös 

Flera kvinnor beskriver även hur misshandeln förde med sig en orkeslöshet. En kvinna 

beskriver hur hon i samband med sjukskrivning och depression efter misshandeln upplever sin 

orkeslöshet och hur denna kändes i kroppen. 

  

Jag har ingen ork, ingen lust med något. Min kropp är tung och 

lider av ångest. Jag sover mycket periodvis. Många och långa 

perioder. (Åhgren, 2004, s.93) 

 

En annan kvinna blir förföljd av mannen som hon tidigare har haft ett förhållande med och 

blivit misshandlad av och beskriver hur detta får henne att tappa all ork. 

 

Jag orkar inte, jag kan inte stå på benen, inte vara mamma. 

(Åhgren, 2004, s.84) 

 

Även Maria Carlshamre beskriver hur den rädsla hon upplevde i anslutning till sin graviditet 

gjorde att hon kände sig orkeslös   

 

Jag orkade ingenting. Rädslan fanns där ständigt. (Carlshamre, 

2006, s.34) 

 

4. Kroppsliga reaktioner 

Detta tema beskriver hur misshandeln manifesteras i kroppen genom olika fysiologiska 

reaktioner.  Ett starkt återkommande drag i kvinnornas berättelse var beskrivningen av olika 

kroppsliga reaktioner som de upplevde i anslutning till misshandeln de utsattes för. Det 

handlar till stor del om autonoma reaktioner och stressrelaterade reaktioner, men även hur 

kroppen svarar på att leva under hård press en längre tid.  

 

4.1 Skakningar 

Flera kvinnor beskriver hur de upplevde skakningar och darrningar i samband med 

misshandeln. Detta kunde ske i direkt anslutning till misshandeln. 
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Jag försöker gång på gång men skakningarna fortplantar sig till 

benen som ger vika, hela min kropp sviker mig. (Åhgren, 2004, 

s.81) 

 

Ditt vredesutbrott hade fått mig att darra i hela kroppen. 

(Drougge, 2007, s.409) 

 

Skakningarna kunde också upplevas efter att kvinnan hade brutit med partnern och 

misshandeln hade upphört. Magdalena Graaf beskriver hur hon vaknar en natt på 

kvinnojouren efter att ha flytt från sin man. 

 

Jag fann mig själv svettig och skälvande vid fotändan av sängen, 

där jag låg i något slags fosterställning. (Graaf, 2006, s.159) 

 

4. 2 Symtom från hjärta  

Symtom från hjärta var återkommande i kvinnornas berättelse. Det kunde handla om en 

känsla av att hjärtat slog hårdare, att det slog snabbare eller att det helt slutade att slå. 

Maria Dahlén beskriver hur hon efter att ha kommit hem från en utekväll blir misshandlad av 

partnern och anklagad för att ha varit otrogen, samt hur hon reagerar på detta.  

 

När de släppt av mig så kom Janne utrusande från ett par buskar 

och slet tag i mig. Han tog strypgrepp och tvingade med mig in i 

lägenheten. Nu hade jag varit ute och knullat med andra män igen, 

skrek han. Blev jätterädd, trodde hjärtat skulle stanna flera gånger 

om. (Dahlén, 1995, s.128) 

 

Flera kvinnor beskriver även känningar från hjärta efter att misshandeln har upphört. Detta 

skedde ofta i anslutning till att de blir påminda om männen eller misshandeln. Magdalena 

Graaf beskriver känslan hon har inför att behöva möta sin man i en rättegång där han stod 

åtalad för misshandel mot henne. 

 

Jag fick hjärtklappning vid blotta tanken på att behöva möta hans 

blick igen och sitta i en rättssal som skulle fyllas av kylan och hatet 

från honom. (Graaf, 2006, s.108) 

 

På liknande sätt beskriver Maria Carlshamre hur hon upplever att hennes kropp ställer in sig 

på våld även efter det att hon brutit med partnern. 
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…vet jag med mig att jag i vissa situationer förväntar mig våld. 

Kroppen ställer in sig på att nu smäller det. Adrenalinet rusar, 

ångesten slår till, hjärtat börjar banka. (Carlshamre, 2006, s.107) 

 

4. 3 Illamående 

Tre kvinnor beskrev känslor av illamående. Maria Carlshamre beskriver hur hon känner när 

hon sitter i rättsalen under rättegången mot sin man, när dennes före detta flickvän vittnar mot 

honom och berättar om den misshandel hon utsattes för. 

 

När hon berättade var det alldeles tyst i rättegångssalen. Du satt 

med nedslagen blick. Jag mådde illa. (Carlshamre, 2006, s.135)  

 

Karin Nygårds berättar hur hon lever med en man som misshandlar henne psykiskt och 

kontrollerar henne genom att ständigt ringa henne på mobiltelefonen. Hon beskriver hur detta 

till slut fick henne att reagera så fort hon hörde sin telefon ringa. 

 

Varje gång den ringde eller pep om att jag fått ett sms gick det en 

våg av illamående genom min kropp. (Alakoski, 2007, s.187)  

 

En anonym kvinna beskriver den känsla hon har när hon upptäcker att hennes före detta man 

bevakar hennes hus. 

 

Jag kan inte gå fram som jag tänkt. Jag rusar därifrån. Jag vill 

kräkas och skakar i hela kroppen. (Åhgren, 2004, s.82) 

 

4.4 Svettningar 

Tre kvinnor beskriver kroppsliga reaktioner i form av svettningar. Detta beskrevs ofta i 

samband med att kvinnorna vaknade på natten. Maria Carlshamre beskriver hur hon vaknar i 

mardrömmar en kort tid efter att ha lämnat sin man.  

 

Jag vaknade mitt i natten och skrek, kallsvettig. (Carlshamre, 

2006, s.78) 

 

Maria Dahlén beskriver på liknande sätt hur hon vaknar av mardrömmar på natten.  
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Sov oroligt i natt. Drömde att jag låg på golvet och att Janne stod 

ovanför mig och körde in en kniv i min bröstkorg gång på gång. 

Vaknade av att jag badade i svett. (Dahlén, 1995, s.57) 

 

En anonym kvinna berättar hur hon förbereder sig för att med sitt barn fly från partnern. Hon 

beskriver hur hon känner då hon ordnar med dem praktiska förberedelserna inför flykten. 

 

Det tog tid, lång tid. Jag svettades och var torr i munnen. Snälla, 

snälla, jag bad till Gud eller vem som helst. (Åhgren, 2004, s.88) 

 

4.5 Kroppsliga spänningar 

Ett stort antal av kvinnorna beskriver hur de upplever sig spända i kroppen, ofta beskrivet som 

spändhet eller stelhet. Maria Carlshamre och Unni Drougge är två av dem som beskriver hur 

denna spändhet kunde sitta i under en lång tid. 

 

Jag försökte få dig att förstå vad som är skillnaden mellan oss. Att 

jag är rädd, att jag kan spänna mig en hel eftermiddag i väntan på 

att du ska få ett utbrott. (Carlshamre, 2006, s.52)  

 

Jag minns inget annat än den diffusa spänning som vibrerade inom 

mig och ibland skälvde till rejält när du blev arg över ett eller 

annat. (Drougge, 2007, s.319) 

 

Karin Nygårds och Maria Dahlén sätter de upplevda spänningarna i direkt relation till 

partnerns utbrott, och beskriver hur partners humör styr spänningarna. 

 

Mats ständiga utbrott över allt mellan himmel och jord, gjorde mig 

nervös och på helspänn. (Alakoski, 2007, s.184)  

 

Spänner mig i hela kroppen när han är på det humöret. (Dahlén 

1995, s.33) 

 

Både Kerstin Viberg och Magdalena Graaf berättar hur de reagerar på partnerns närvaro med 

en kroppslig spänning. Kerstin Viberg beskriver hur hon spänner sig när partnern närmar sig 

henne fysiskt och Magdalena Graaf berättar hur hon ibland kunde känna på sig att hon skulle 

bli slagen och hur hon i dessa situationer kände en kroppslig spänning. 
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 Av rädsla stelnade jag när Du ville krama mig. (Viberg, 2001, s.31) 

 

Jorma följde mig som en skugga där jag gick och när jag ställde 

mig vid spisen var jag stel som en pinne, för jag visste ju inte vad 

som skulle komma härnäst. (Graaf, 2006, s.75) 

 

4. 6 Symtom från mage 

Flera kvinnor beskriver hur de upplevde symtom från mage. Detta kunde liknas vid en knut 

eller klump i magen. Magdalena Graaf beskriver hur hon upplever rädslan när hon blir slagen 

och hur detta känns som en knut i magen.  

 

Det började knyta sig i magen på mig och jag såg hur Jormas 

ögons svartnade och hur det började rycka kring dem, samtidigt 

som käkmusklerna spändes i vrede. (Graaf, 2006, s.55)  

 

Lena Kallenberg beskriver hur hennes partner håller henne vaken på nätterna med psykisk, 

samt hur hon i samband med detta upplever kramper i magen. 

 

Vaknätterna, då jag tvingades lyssna till cirkelresonemangen, 

tätnar, jämsides med kramperna i min mage följer de ett 

förutsägbart mönster. (Alakoski, 2007, s.142) 

 

Maria Dahlén beskriver hur hon vid ett tillfälle flyr från partnern och misshandeln, hem till en 

bekant där hon stannar ett par dagar. Hon beskriver sedan känslan hon har inför att åka 

tillbaka till sin lägenhet och partnern. 

 

Imorgon kommer jag tillbaka till verkligheten och allvaret. Får ont 

i magen när jag tänker på det. (Dahlén, 1995, s.50) 

 

4.7 Att bli sjuk 

Flera kvinnor relaterade olika sjukdomstillstånd till misshandeln. Under förhållandets gång 

beskrev många kvinnor en känsla av att kroppen inte orkade längre, vilket visade sig i olika 

sjukdomssymtom. Det kunde handla om konkreta symtom, Lena Kallenberg beskriver hur 

misshandeln leder till att hon får magsår. 
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Magkramperna tilltar, en dag faller jag ihop på gatan och förs 

med ambulans till akuten. Jag är tjugo år och har blödande 

magsår. (Alakoski, 2007, s.143)  

 

På liknande sätt upplever Magdalena Graaf i samband med misshandeln vaginala blödningar, 

järnbrist och migrän och sätter detta samband med den stress hon lever under. 

 

Med steroider och amfetamin i blodet hade Jorma ständigt stor 

sexlust; själv hade jag ständiga blödningar. Jag vet nu att det 

berodde på den mentala press som jag levde under; men det 

spelade ingen roll att jag jämnt var trött, utsliten och hade 

järnbrist och migrän – han var som ett omättligt odjur. (Graaf, 

2006, s.53) 

 

Maria Dahlén upplever att hennes kropp börjar säga ifrån, och beskriver hur hon bland annat 

får muskelinflammationer.  

 

Nu börjar min kropp säga ifrån. Var hos läkaren, hade fått 

muskelinflammation. Det känns som om hjärtat ska sluta slå vilken 

sekund som helst. Låg i sängen resten av dagen. Det gör jätteont så 

fort jag andas. Blir andfådd bara jag går ut i köket. (Dahlén, 1995, 

s.105) 

 

Att känna sig sjuk kunde även beskrivas som en mer generell nedsättning av allmäntillståndet. 

Maria Carlshamre beskriver hur hon upplevde att hon fick ett nedsatt immunförsvar. 

 

Mina skador ville inte läka, mitt immunförsvar bröts ned. 

(Carlshamre, 2006, s.232)  

 

På liknande sätt beskriver Unni Drougge hur hon efter flera år i ett våldsamt förhållande blev 

sjuk utan att finna någon förklaring till det. 

 

Och jag blev sjuk fastän jag var frisk. Min läkare fann ingen 

förklaring till mina symptom. (Drougge, 2007, s.388) 
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5. Kroppsliga funktioner 

Flera kvinnor beskrev hur misshandeln de utsattes för kom att påverka kroppens funktioner, 

vilket sammanfattas under detta tema. Kvinnorna beskriver ofta detta som en produkt av den 

stress och rädsla de levde under, och det som beskrivs rör ofta elementära funktioner i 

kroppen, såsom att äta eller sova. 

 

5.1 Svårt att sova 

Flera kvinnor beskiver hur de upplever problem med att sova. Detta kunde beskrivas i 

samband med att man upplevde det svårt att koppla bort tankar på kvällen, Maria Carlshamre 

beskriver hur hon upplevde det svårt att sova perioden efter att hon hade brutit med partnern. 

 

Jag låg och vred mig i sängen natt efter natt, fick ingen sömn. Det 

var en svår tid. Jag var förvirrad och fysiskt utmattad, och först 

efter flera månader gav jag mig själv lite vila från 

självanklagelserna.(Alakoski, 2007, s.30) 

 

Även Maria Dahlén beskriver hur hennes tankar gjorde det svårt att somna. Hon berättar hur 

hon upplevde nätterna på sjukhus efter att hon fått ett missfall som följd av misshandeln, där 

tankarna handlade om det förlorade barnet samt hennes skuldkänslor inför detta. 

 

Sov dåligt i natt. Tankarna gör mig snart tokig. Har ingen ro att 

sova eller ligga still. (Dahlén, 1995, s.45) 

 

Sömnproblem kunde även beskrivas i direkt relation till den rädsla och spändhet kvinnorna 

upplever, en anonym kvinna berättar hur hon har svårt att sova efter att ha polisanmält sin 

partner som hon har ett gemensamt barn med. 

 

Jag skäms så fruktansvärt. Jag har polisanmält pappan till mitt 

barn. Hela mitt liv är ut och in.(…) Jag får sömntabletter, som jag 

inte vågar ta för barnets skull. Jag sover inte, jag vakar i rädslan. 

(Åhgren, 2001, s.82) 

 

5.2 Svårt att äta 

En kvinna beskriver hur hon upplever det svårt att äta. Detta startade medan hon var i 

förhållandet och fortsatte efter hon hade brutit med mannen och misshandeln hade upphört. 
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Hon beskriver vid ett flertal tillfällen hur maten kändes svår att tugga och att svälja, samt hur 

detta gav henne kväljningar och resulterade i att hon inte kunde äta alls. 

 

Jag visste aldrig i vilken sinnesstämning han befann sig, och den 

rädsla som det väckte gjorde det nästan omöjligt för mig att äta. 

(Graaf, s.2006, s.70) 

 

Jag visste att jag måste äta, men maten stockade sig i halsen på 

mig; det var som om den doppats i klister, och hur jag än försökte 

tugga den växte den sig bara större och större i munnen tills jag 

var tvungen att spotta ut den. (Graaf, s.2006, s.115) 

 

5.3 Svårt att amma 

Två kvinnor beskriver hur de upplevde de svårt att amma efter att ha fött barn. Båda kvinnor 

sätter detta i samband med den situation de befann sig i samt den stress denna förde med sig. 

 

Mina tankar nådde honom inte. Bara min stressade mjölk som jag 

enträget erbjöd hans skrikande lilla gap. (Åhgren, 2001, s.89) 

 

Jag kunde inte längre amma, för alla elaka ord och den hotfulla 

stämningen i lägenheten gav mig inte någon ro och mjölken 

sinade. (Graaf, 2006, s.53) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Att göra en textanalys innebär alltid en tolkning där värderingar, åsikter och erfarenheter hos 

de som utför analysen påverkar resultatet. Resultatet av denna studie bör därför betraktas som 

just en tolkning utan att göra anspråk på att vara objektivt. Därtill baseras studien även på ett 

styrt urval av böcker, materialsökningarna har inte utförts systematiskt och går ej att 

reproducera. Urvalet bör ej heller betraktas som representativt för samtliga misshandlade 

kvinnor i Sverige; alla kvinnor som blir misshandlade skriver inte en bok, och av de böcker 

som har skrivits har endast ett urval använts i denna studie.  Syftet med denna studie var 

följaktligen inte att komma fram till ett objektivt, reproducerbart och representativt resultat. 

Resultatet bör betraktas som studieförfattarnas tolkning av just de inkluderade kvinnornas 

berättelse. En stor del av resultatet går dock att relatera till tidigare forskning gällande 

våldutsatta kvinnor.  

 

Resultatdiskussion 

Denna studie visar att flera olika aspekter av kroppsuppfattning påverkas hos kvinnor som blir 

utsatta för våld i en parrelation, den genomförda textanalysen resulterade i fem teman.  

Det första temat lyfter fram de affektiva aspekterna kring kroppsuppfattningen som kvinnorna 

gav uttryck för. Detta innefattar känslor inför kroppen och utseende samt reflektioner över hur 

man uppfattade kroppen och kan relateras till de aspekter av kroppsuppfattning som Fallon 

och Ackards beskriver (Cash & Pruzinsky, 2002). Centralt i detta tema var den starkt negativa 

kroppsbild kvinnorna gav uttryck för, ett flertal kvinnor beskrev här ett missnöje över sitt 

utseende samt en känsla av skam och äckel inför sin kropp. Denna negativa kroppsbild har 

man även sett i tidigare studier, både Weaver et al. (2007) och Campbell (1989)  beskriver 

denna typ av förändrad kroppsuppfattning hos våldutsatta kvinnor. Flera kvinnor knöt denna 

negativa kroppsbild till den psykiska misshandeln de utsattes för, där männen verbalt 

nedvärderade kvinnornas utseende. Här gav flera kvinnor uttryck för hur detta kom att 

internaliseras i deras egen självbild, detta kan kopplas till hur kroppsuppfattning påverkas av 

den sociala miljön runtomkring oss (Cash & Pruzinsky, 2002). Denna sociala miljö kan hos 

många kvinnor beskrivas som starkt begränsad, då en del av den psykiska misshandeln ofta 

utgjordes av social isolering. På detta sätt kom den sociala miljön till stor del att utgöras av 

partnern, och dennes verbala misshandel, vilket påverkade kvinnorna och ledde till en starkt 
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negativ kroppsbild. Männens starka inverkan på kvinnornas affektiva kroppsuppfattning kan 

kopplas till det Hanson och Brunt (2005) beskriver om relationen till betydelsefulla personer i 

vår omgivning och hur den återspeglas i relationen till den egna kroppen.  

   Till kroppsuppfattning hör även känslan av hur det känns att vara i kroppen (Cash & 

Pruzinsky). Detta kan relateras till de känslor flera kvinnor beskrev av att vara bortkopplade 

från sina kroppar samt känslan av att någonting inom dem gick sönder eller föll isär. Till 

temat hör även den återkommande beskrivningen av att våldet sitter kvar i kroppen, även efter 

att misshandeln hade upphört. Gertrud Roxendal (1987) beskriver hur kroppsupplevelser kan 

lagras under livet som kroppserfarenheter, och på liknande sätt beskriver kvinnorna känslan 

av att kroppen minns våldet. Dessa minnen kunde förstärkas om kvinnan blev påmind om 

våldet, exempelvis genom att höra partners namn. På liknande sätt som Campbell et al.( 2002) 

har sett att negativa hälsokonsekvenser kan kvarstå efter det att misshandeln upphört, kan man 

här se att reaktionsmönster fanns kvar hos kvinnorna efter att de hade lämnat partnern. 

 

Det andra temat beskriver aspekter av tilltro och förmåga till att kunna agera. Här beskriver 

flera kvinnor en känsla av att inte vara i kontroll över sina egna handlingar eller att inte kunna 

agera alls. Fallon och Ackard beskriver att till begreppet kroppsuppfattning hör tankar och 

känslor kring kroppens förmågor och funktioner, vilket man kan relatera detta tema till (Cash 

& Pruzinsky, 2005). De beskriver även hur en fysisk prestation kan ändra vår 

kroppsuppfattning genom att höja tilltron till den egna kroppen, och på liknande sätt kan man 

dra paralleller mellan kvinnornas upplevda oförmåga att kunna handla och det minskade 

handlingsutrymme misshandeln ofta innebar. På samma sätt som en fysisk prestation kan 

tänkas höja tilltron till kroppen, kan man här se det som att ett minskat handlingsutrymme 

förändrade kroppsuppfattningen genom att minska tilltron till den egna kroppen. Detta 

minskade handlingsutrymme kan tänkas bero dels på det kontrollbehov och den svartsjuka 

som ofta var en del av männens beteende samt den verbala misshandeln där kvinnornas 

förmågor ofta nedvärderades. Man skulle kunna se detta som att på samma sätt som en 

negativ kroppsbild kom att internaliseras i kvinnornas kroppsuppfattning, kom här en negativ 

tilltro till sin egen handlingsförmåga att bli en del av kvinnornas tankar kring kroppens 

förmågor.  

   Flera kvinnor beskriver en känsla av total kroppslig oförmåga till att kunna handla och 

använder då uttryck som paralyserad eller förstenad. Mattson (1998) beskriver hur 

kroppsupplevelsen kan komma till uttryck genom autonoma, sensoriska eller motoriska 
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reaktioner. Här kan man tolka det som att kroppsupplevelsen och känslan av att inte kunna 

handla, resulterar i en ren motorisk reaktion där kroppen känns förlamad.   

 

Det tredje temat beskriver känslan av en trött och förbrukad kropp. Temat är knutet till de 

aspekter av kroppsuppfattning som handlar om hur kroppen känns, samt hur det känns att vara 

i kroppen (Cash & Pruzinsky, 2002). Många kvinnor berättar här om en upplevd trötthet och 

orkeslöshet, vilket kunde ta sig uttryck i en ovilja att ta sig för saker eller en önskan om att 

bara få sova. Denna trötthet och orkeslöshet kan relateras till de resultat Romito et al. (2005) 

har funnit, där depression var sex gånger vanligare hos våldsutsatta kvinnor än hos icke 

våldsutsatta. Flera kvinnor beskrev här en känsla av energiförlust, där partnern sågs som den 

som tog energin utan att ge någon tillbaka, vilket resulterade i en känsla av energilöshet. 

Energiförlusten beskrevs även i samband med den kamp kvinnorna förde för att få 

förhållandet att fungera, och de upprepade försöken att förstå och möta mannen. Här kan man 

återigen se en koppling till den sociala isolering som misshandeln förde med sig, där 

kvinnornas möjlighet att hämta energi utifrån blev starkt begränsad. 

   Flera kvinnor beskriver även en bild av sig själva och sin kropp som gammal och sliten, ofta 

liknar de sig själva i dessa samband vid en gammal kvinna. Detta knyter an till de aspekter av 

kroppsuppfattning som beskriver hur kroppen känns, samt vilken mental bild en person har av 

kroppen (Cash & Pruzinsky, 2006). Man kan tolka detta som att energiförlusten och bristen på 

ny energi resulterade i en känsla av att kroppens resurser var förbrukade, en känsla av att bli 

gammal i förtid. 

 

Det fjärde temat lyfter fram de kroppsliga reaktioner flera kvinnor beskriver i samband med 

misshandeln. Flera av de reaktioner som beskrivs kan betraktas som autonoma reaktioner, 

såsom svettningar, symtom från hjärta samt muskulära spänningar och skakningar. Detta kan 

relateras till det Mattson (1998) beskriver om hur kroppsupplevelse kan komma till uttryck 

genom autonoma reaktioner. Enligt både Roxendal (1987) och Mattson (1998) kan en 

kroppsupplevelse vara knuten till både nuet eller till ett minne av en tidigare händelse. På 

liknande sätt berättar flera kvinnor hur de autonoma reaktionerna kunde upplevas dels i direkt 

anslutning till misshandeln men även långt efter det att misshandeln hade upphört. De nämnda 

reaktionerna är även en del av symtombilden vid ångest, vilket Campbell (2002) beskriver 

som vanligt förekommande hos våldsutsatta kvinnor. De muskulära spänningar flera kvinnor 

beskriver kan även kopplas samman med symtombilden för PTSD, vilket Campbell et al. 

(2002) beskriver som en av de vanligaste förekommande psykiska konsekvenserna av 
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kvinnomisshandel. Kvinnorna beskriver ofta spänningskänslan i samband med den rädsla och 

mentala stress de lever under, Wuest et al. (2008) beskriver hur denna typ av långvarig stress 

kan resultera i långvarig smärta samt nedsatt immunförsvar. Flera kvinnor beskriver i linje 

med detta hur de upplevde olika sjukdomstillstånd som de relaterade till misshandeln och den 

stress de upplevde, detta kunde beskrivas som en generell nedsättning av allmäntillståndet 

eller oförklarliga sjukdomssymtom.  

   Bland de kroppsliga reaktioner som beskrivs av kvinnorna finns även symtom från mage 

samt illamående. Både dessa, liksom autonoma reaktioner, ingår i den tidigare nämnda 

symtombilden vid ångest, vilket Campbell (2002) beskriver som vanligt förekommande hos 

våldutsatta kvinnor. De symtom kvinnorna beskriver från mage kan även relateras till tidigare 

forskning, där man funnit att besvär från mage, såsom magsmärta och colon irritabile, är 

vanligt förekommande hos kvinnor som utsatts för partnervåld (Campbell, 2002; Campbell et 

al., 2002).  

   Samtliga kroppsliga reaktioner beskrivs av kvinnorna både i samband med misshandeln 

samt efter det att misshandeln har upphört, vilket ligger i linje med det Campbell (2002) 

beskriver om hur de negativa hälsokonsekvenserna ofta är långvariga och fortsätter även efter 

det att kvinnan har slutats misshandlas.  

 

Det femte temat lyfter fram de problem kvinnorna upplever med avseende på kroppsliga 

funktioner. Detta kan relateras till de aspekter av kroppsuppfattning som Fallon och Ackard 

beskriver, vilket innefattar en individs tankar kring kroppens funktioner (Cash & Pruzinsky, 

2002). Flera kvinnor beskriver i samband med stress och rädsla svårigheter med att sova, 

vilket även Campbell (2002) beskriver som en vanligt förekommande psykisk 

hälsokonsekvens hos våldsutsatta kvinnor. En kvinna beskriver även svårigheter med att äta, 

vilket hon kopplar samman med den stress hon upplever och detta kan man koppla till den 

förlorade aptit som Campbell et al. (2002) har funnit hos misshandlade kvinnor. Två kvinnor 

beskriver även svårigheter med att amma, vilket de kopplar till den stress de upplever. Ett 

genomgående drag för det femte temat är att kvinnorna kopplar samman samtliga upplevda 

kroppsliga dysfunktioner med den stress de levde under. 

 

Samtliga ovan nämnda aspekter av kroppsuppfattning kan anses som relevanta för 

sjukgymnastens arbete i kliniken. Beskrivningar av kroppsliga symtom såsom vegetativa 

symtom, trötthet eller en allmän sjukdomskänsla i anamnesen bör göra sjukgymnasten 

uppmärksam på att våld kan förekomma eller kan ha förekommit i kvinnans liv. Finns en 
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misstanke om våldsproblematik bör detta uppmärksammas under fortsatt undersökning. Flera 

kvinnor beskriver en känsla av att kroppen minns våldet, samt att minnen av misshandeln kan 

framkalla kroppsliga reaktioner. I undersökningen bör detta uppmärksammas med tanke på att 

vissa moment, såsom grepp kring hals och nacke eller tryck över bröstkorg, kan upplevas som 

obehagliga för kvinnan. Vidare beskriver flera kvinnor känslor av att inte kunna styra sina 

handlingar samt en känsla av att bortkopplad från sin kropp. Gard och Lundvik Gyllsten 

(2008) skriver hur behandling med Feldenkrais och Basal Kroppskännedom har visat sig 

förbättra kroppsmedvetenhet, tilltron till den egna förmågan samt inställning till kroppen hos 

patienter med ångest samt långvarig smärtproblematik. Baserat på detta skulle man kunna 

överväga dessa behandlingsformer i rehabilitering och behandling av våldsutsatta kvinnor. 

 

För att få en jämlik vård bör mer uppmärksamhet riktas mot genusrelaterat våld och de 

hälsorelaterade konsekvenser det får, samt hur man inom hälso- och sjukvåden ska arbeta för 

att de berörda kvinnorna ska få en korrekt vård. Som sjukgymnast bör man uppmärksamma 

samtliga aspekter av hur kroppsuppfattningen påverkas hos våldutsatta kvinnor och mer fokus 

bör riktas på hur detta kan användas i kliniken och i behandling. För att uppnå detta är mer 

forskning nödvändigt inom området. Studieförfattarna önskar se fler intervjustudier som 

fokuserar specifikt på kroppsuppfattning, då detta kan ge en djupare och mer komplex bild av 

hur kroppsuppfattning påverkas i en våldsrelation. Även studier som undersöker hur 

kroppsuppfattning hos våldsutsatta kvinnor påverkas över tid skulle kunna bidra till en ökad 

kunskap inom området. 

 

Konklusion 

Baserat på de inkluderade berättelserna kan man se att flera aspekter av en kvinnas 

kroppsuppfattning blir påverkad när hon utsätts för våld i en nära relation. Dessa aspekter 

innefattar en negativ inställning till sin kropp och sitt utseende, en känsla av att vara 

bortkopplad från sin kropp samt inte kunna kontrollera sina handlingar, en känsla av att 

kroppen känns trött och orkeslös samt en bild av att kroppen åldras i förtid. 

Kroppsuppfattningen inkluderar även kroppsupplevelser som tar sig uttryck i kroppsliga 

reaktioner, såsom muskulära spänningar, svettningar, illamående samt symtom från hjärta och 

mage. Även kroppsfunktioner såsom att sova, äta och amma påverkas negativt. Den 

förändrade kroppsuppfattning upplevs både i anslutning till misshandel men kvarstår även 
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efter att misshandel upphört. För att våldsutsatta kvinnor ska få en jämlik vård bör 

sjukgymnasten uppmärksamma dessa aspekter i sitt kliniska arbete. 
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Bilaga 1. Förteckning över böcker 

 

Den oslagbara, Maria Carlshamre (2006) Bokförlaget DN 

Maria Carlshamre levde under tio år med en man som misshandlade henne, paret hade båda 

framgångsrika karriärer inom TV-branschen och fick under förhållandet två barn tillsammans. 

Carlshamre berättar i sin självbiografi om sina upplevelser av misshandeln och den rättegång 

som följde. I boken beskriver hon även sitt politiska engagemang som är starkt knutet till 

jämställdhet och frågor om kvinnovåld. 

 

Nattmaran - en misshandlad kvinnas dagbok, Maria Dahlén (1995) PM 

Bäckström 

Nattmaran är utvalda delar av Maria Dahléns dagbok som beskriver hur hon som 23-åring 

inleder ett förhållande med Janne. Janne är alkoholist och missbrukare och misshandlar henne 

regelbundet under deras fyra år långa förhållande. Under förhållandet döms han ett flertal 

gånger för misshandel av Maria, och genomgår även flera behandlingar för sitt missbruk. 

Maria är under förhållandet periodovis sjukskriven för psykisk ohälsa och utvecklar även ett 

beroende lugnande medicin. Efter förhållandet genomgår hon kvinnobehandling där hon får 

hjälp att komma till rätta med beroendeproblematik och spåren efter misshandeln. 

 

Det ska bli ett sant nöje att döda dig, Magdalena Graaf (2006) Lind & Co 
Magdalena Graaf gifter sig som gravid 19-åring med Jorma, en kriminell man med 

missbruksproblem. I självbiografin beskriver hon dels den misshandel hon utsätts för under 

förhållandet, samt uppbrottet och den långa period efter då hon lever under dödshot från 

Jorma och tvingar gömma sig med sin son. 

 

Slagna och storslagna kvinnor: tolv kvinnor berättar, red: Linda Åhgren 

(2004) Ståpäls AB 
En samling av tolv kvinnors egna berättelser som skrivits i samband med skrivarkurser med 

syfte att hjälpa kvinnor att bearbeta sina upplevelser av våld.  

 

Lyckliga slut: sjutton berättelser om vardagsvåldet, red: Susanna Alakoski 

(2007) Ordfront 
En antologi 15 kvinnor berättar om sina upplevelser av olika typer av våld, både av partner 

och av andra människor i omgivningen, samt vägen tillbaka från detta. Till berättelserna 

tillkommer ytterligare två texter som på olika sätt berör våld. 

 

Boven i mitt drama kallas kärlek, Unni Drougge (2007) Månpocket 
Unni Drougge är författare och boken är en skönlitterär självbiografi där hon beskriver sitt sju 

år långa förhållande med Niclas, som är nästan 20 år yngre. Unni beskriver hur hon under 

förhållandet blir misshandlad och psykiskt nedtryckt, samt hur detta påverkar henne själv, 

hennes yrkesliv samt relationen till sina fem barn som hon har sedan ett tidigare förhållande.  

 



 

 

 

 

Utmed din gränslinje: en kvinnas berättelse om misshandel, Kerstin Viberg 

(2001) Libris 
Kerstin Viberg levde till och från i över 20 år med en man som misshandlar henne, 

tillsammans fick under den här tiden ett gemensamt barn. Hon berättar i sin självbiografi hur 

våldet kom att påverka henne själv, hennes karriär och son samt även om uppbrottet från 

mannen.  

  



 

 

 

 

Bilaga 2. Analys av meningsenheter 

Tema 1. Tilltro och förmåga till att kunna agera 

Meningsenhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Ingen rörelse 

från min 

förstummade 

kropp. (Viberg, 

2001, s.9) 

Ingen rörelse 

från min kropp 

Inte kunna röra 

sig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att inte kunna 

handla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilltro och 

förmåga till att 

kunna agera 

Det var ett 

andningshål att 

sjunga, få 

kontakt utåt. 

Min isolering 

hade annars 

förstenat mig. 

(Viberg, 2001, 

s.43) 

Min isolering 

hade annars 

förstenat mig 

Förstening 

Allt var fruset. 

Varken min 

kropp eller själ 

kunde enas om 

en aktion som 

förde mig ut ur 

det oförstådda.  

(Viberg, 2001, s. 

26) 

Varken min 

kropp eller själ 

kunde enas om 

en aktion 

Oförmåga att 

agera 

Två stora tunga 

fotoalbum 

kastade han mot 

mig. Det ena 

träffade mig i 

ansiktet. Satt 

helt paralyserad, 

all min 

övertygelse om 

att jag ska klara 

av att bryta med 

honom 

försvinner för 

varje sekund 

som går. 

(Dahlén, 1995, 

s.122) 

Satt helt 

paralyserad 

Paralyserad 

Sitter fast i 

vakuum, är 

handlings-

förlamad. 

Är handlings-

förlamad 

Handlings-

förlamad 



 

 

 

 

(Dahlén, 1995, 

s.32) 

Jag kände hur 

din vrede 

förtärde mig, 

gjorde mig 

oförmögen både 

att tänka och att 

handla. 

(Drougge, 2007, 

s. 175) 

Jag blev 

oförmögen att 

tänka och 

handla. 

Oförmåga att 

handla 

Jag stod som 

paralyserad och 

kände hur det 

vände sig i 

magen på mig. 

(Graaf, 2006, 

s.195) 

Jag stod som 

paralyserad 

Paralyserad 

Jag stod som 

förlamad. 

(Graaf, 2006, s. 

157) 

Jag stod som 

förlamad 

Förlamad 

Han såg ut som 

ett helgalet 

rovdjur i 

ansiktet, när han 

slängde mig runt 

i lägenheten som 

om jag vore en 

vante. Var helt 

handlings-

förlamad 

samtidigt som 

jag kokade av 

ilska. (Dahlén, 

1995,  

s.41) 

Jag flög omkring 

som en vante 

och var helt 

handlings-

förlamad 

Känns sig som 

en vante, 

handlingsförlam

ad 

Jag blev en 

robot utan egen 

tankeverksamhet

. Du hade 

absolut kontroll 

över mig. 

(Viberg, 2001, 

s.49) 

Jag blev en 

robot som du 

hade absolut 

kontroll över 

Bli en robot  

 

 

Att inte kunna 

styra sina 

handlingar 

 

Kroppen 

fungerar som en 

robot, men 

själen är sprängd 

i slamsor som 

Kroppen 

fungerade som 

en robot 

Känna sig som 

en robot 



 

 

 

 

jag försöker 

lappa ihop med 

detta förbannade 

varför. 

(Drougge, 2007, 

s.59) 

Jag är inte 

kapabel att styra 

mina känslor 

och handlingar 

längre. (Dahlén, 

1995, s.35) 

Jag kan inte 

styra mina 

känslor och 

handlingar 

Oförmåga att 

styra handlingar 

 

Då tog han tag i 

mig igen och 

lyfte upp mig i 

ett strypgrepp så 

att jag hängde 

där och dinglade 

som en 

trasdocka… 

(Graaf, 2006, 

s.39) 

Jag hängde och 

dinglade som en 

trasdocka 

Känna sig som 

en trasdocka 

 

Det jag då ser är 

att man efter en 

så lång tid av det 

slags 

upptrappade 

psykiska terror 

som jag var 

utsatt för, blir 

som en zombie 

och inte kan 

tänka klart. 

(Graaf, 2006, 

s.57) 

Jag blir som en 

zombie 

Känna sig som 

en zombie 

Känner mig som 

en zombie, allt 

jag gjorde gick i 

slowmotion, 

kontakten med 

mina känslor är 

helt avskuren. 

(Dahlén, 1995, 

s.54) 

Känner mig som 

en zombie, allt 

jag gjorde gick 

som i 

slowmotion 

Känna sig som 

en zombie 

Försökte att 

knuffa undan 

honom men han 

knuffade bara 

tillbaka mig 

längre in i köket. 

Jag kände mig 

som en 

trasdocka som 

for hit och dit 

Känna sig som 

en trasdocka  



 

 

 

 

Jag kände mig 

som en 

trasdocka som 

for hit och dit. 

(Dahlén, 1995, 

s. 84) 

Känner mig som 

en trasdocka. 

Lika smutsig, 

lealös och trasig. 

(Dahlén, 1995, 

s.94) 

Känner mig lika 

smutsig, lealös 

och trasig som 

en trasdocka. 

Känna sig som 

en trasdocka 

När jag hörde 

den där rösten 

blev jag lika 

knäpp som han. 

Jag skulle ha 

kunnat lägga på 

luren, men det 

var som om han 

hypnotiserat 

mig. (Alakoski, 

2007, s.177) 

Han 

hypnotiserade 

mig 

Hypnotiserad 

 

 

Tema 2. Reflektioner kring kroppen 

Meningsenhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Jag så mig som 

Du såg mig. 

(Viberg, 2001, 

s.48) 

Jag såg mig som 

du såg mig 

Se sig själv 

genom partnern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att uppfatta sin 

kropp genom 

partnern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektioner 

kring kroppen  

Jag tänker ofta: 

kommer det att 

någonsin finnas 

en man som vill 

ha mig, denna 

”skitiga” 

kvinna? 

Min bild av mig 

själv hade 

successivt 

skapats av 

Janne. (Dahlén, 

1995, s.146) 

Min bild av mig 

hade skapats av 

Janne, det han sa 

om mig hade 

fastnat i min 

hjärna och jag 

undrade om 

någon annan 

man skulle vilja 

ha mig så skitig 

som jag var. 

Kroppsbild 

skapad av 

partner 

Vill umgås med 

andra människor 

och inte bara 

med Janne. Min 

Behöver spegla 

mig i andra än 

bara Janne 

Vilja se sig själv 

genom andra än 

partnern 



 

 

 

 

värld utan nya 

intryck blir så 

trång. Behöver 

spegla mig i 

andra än bara i 

Janne. (Dahlén, 

1995, s.92) 

Jag så 

spegelbilden av 

dig, du såg 

spegelbilden av 

mig. Men vem 

var vem? 

(Drougge, 2007, 

s. 259) 

Jag såg våra 

spegelbilder och 

kund inte skilja 

mig från dig. 

Svårt att urskilja 

sig själv från 

partner 

…nej, därför att 

du ville trampa 

på mig, 

förödmjuka mig, 

visa mig hur 

ytterligt värdelös 

jag var. Min 

älskade, 

vackraste 

klänning, som 

hade gjort mig 

så vacker, dina 

ögon var min 

spegel. 

(Carlshamre, 

2006, s.21) 

Dina ögon var 

min spegel 

Se sig själv 

genom partner 

Jag längtar efter 

insikten att jag 

DUGER, men 

utsikten är 

skymd. Det är 

genom en mans 

ögon jag 

betraktar. 

(Åhgren, 2004, 

s.102) 

Det är genom en 

mans ögon jag 

betraktar mig 

själv. 

Se sig själv 

genom partner 

Mitt självförakt 

var bottenlöst. 

Detta självförakt 

ledde till en 

märklig 

avskärmning - 

det var som om 

jag såg mig själv 

på bio. 

Det var som jag 

så mig själv på 

bio 

Se sig själv 

utifrån 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Carlshamre, 

2006, s.157 

 

 

 

Känna sig 

bortkopplad från 

kroppen 

Jag brydde mig 

inte länge om 

min kropp. 

(Drougge, 2007, 

s.350) 

Jag brydde mig 

inte om min 

kropp 

Inte bry sig om 

sin kropp 

Jag var 

vibrerande, 

osansad, 

sammansluten, 

totalt 

bortkopplad från 

mig själv. 

(Viberg, 2001, 

s.83) 

Jag var totalt 

bortkopplade 

från sig själv 

Känna sig 

bortkopplade 

från sig själv 

Det var som om 

jag lämnat min 

egen kropp och 

flöt omkring fritt 

under taket. 

(Graaf, 2006, 

s.111) 

Det var som jag 

lämnat min egen 

kropp 

Känsla av att 

lämna sin kropp 

Precis som 

insekten tror att 

det är den 

livgivande, 

värmande solen 

den flyger till 

mötes, tror jag att 

den blanka ytan i 

ett skyltfönster 

eller en spegel ska 

reflektera bilden 

av en vacker 

kvinna. Och 

precis som 

insekten bränner 

jag mina vingar. 

(Åhgren, 2004, 

s.102) 

Jag tror att 

spegeln ska 

reflektera en 

vacker kvinna, 

men jag blir lurad 

Missnöje med 

utseende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missnöje med 

utseende 

 

 

 

 

 

 

 

Jag ropar: -

Spegel, spegel på 

väggen där... säg 

vem som fulast i 

landet är? 

(Åhgren, 2004, 

s.102) 

Jag ser mig i 

spegeln och frågar 

vem som fulast i 

landet är 

Känna sig ful 

I spegeln syns 

dom magra 

axlarna, ärren och 

de insjunkna, 

Jag ser de magra 

axlarna, ärren och 

de insjunkna 

ögonen 

Missnöje med 

utseende 



 

 

 

 

sorgsna ögonen. 

(Åhgren, 2004, 

s.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har alltid haft 

lättare att 

acceptera själen 

än kroppen. Ofta 

har jag känt att 

min själ är fin, att 

jag är en fin och 

värdefull 

människa, trots 

mina 

karaktärsdefekter 

och brister. Varför 

kan jag då inte 

acceptera kroppen 

på samma sätt om 

skönheten 

kommer inifrån? 

(Åhgren, 2004, s. 

102) 

Varför kan jag 

inte acceptera min 

kropp på samma 

sätt som jag 

accepterar min 

själ 

Ej acceptera sin 

kropp 

Kanske Snövits 

styvmor bor i min 

själ, hon som inte 

nöjer sig med 

mindre än att vara 

skönast till vilket 

pris som helst, till 

och med genom 

plastikoperation. 

(Åhgren, 2004, 

s.102) 

Jag vill vara 

vacker till vilket 

pris som helst, till 

och med genom 

skönhetsoperation 

Vilja vara vacker 

Men där 

upptäckte jag, 

framför spegeln, 

att något 

förödande hade 

hänt med mitt 

utseende.(…) Där 

fanns ingen 

utstrålning längre. 

Jag hade förlorat 

min 

attraktionskraft. 

(Drougge, 2007, 

s. 372) 

Jag hade förlorat 

min utstrålning 

och 

attraktionskraft 

Förlora 

utstrålning och 

attraktionskraft 

Det mest 

smärtsamma. Att 

se bilderna av mig 

då, när vi 

träffades. Det har 

gått över tio år 

sedan. Den fria, 

glada, starka 

Den glada, starka, 

vackra kvinna jag 

varit var borta för 

alltid och det gör 

mig ont. 

Inte längre vacker 



 

 

 

 

kvinna jag var. 

Vacker. Det långa 

mörka håret. 

Skrattet. Glädjen. 

Den 

oövervinnerliga. 

Att inse att hon är 

borta för alltid gör 

ont. 
(Carlshamre, 

2006, s.232) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kände mig ful, 

försagd, klumpig 

och skamsen. 

Ratad. Jag var 

ratad av dig och 

jag kände att det 

stod skrivet över 

hela mitt ansikte. 

(Drougge, 2007, 

s. 372) 

Jag kände mig ful 

klumpig och ratad 
Känna sig ful 

Bredvid henne 

kände jag mig 

som en liten, 

mager, färglös 

råtta. (Graaf, 

2006, s.191) 

Jag kände mig 

som en liten 

mager, färglös 

råtta. 

För smal och 

färglös 

Du trampade på 

mig så många 

gånger att du till 

sist fick rätt. Jag 

blev värdelös. Jag 

blev ful. 

(Carlshamre, 

2006, s.232) 

Jag blev ful Att bli ful 

Det jag såg fick 

mig att skämmas 

över mig själv. I 

spegeln stod en 

ung kvinna med 

knallgult, stripigt 

hår, ojämn hy och 

en glanslös blick 

som matchade de 

mörka ringarna 

under ögonen. Jag 

sänkte blicken 

tills den vilade på 

brösten, som jag 

inte visat för 

någon – jag 

hatade dem.(…) 

Jag hade inga som 

helst kvinnliga 

former... (Graaf, 

Jag skämdes över 

mitt knallgula, 

stripiga hår, min 

ojämna hy och 

min glanslösa 

blick. Jag hatade 

mina bröst, jag 

hade inga 

kvinnliga former. 

Skam över 

utseende och 

missnöje med 

kroppen 



 

 

 

 

2006, s.204) 
När jag såg mig 

själv i spegeln, 

ville jag bara slita 

av mig håret och 

slå mig själv i 

ansiktet medan 

jag skrek: ”fula 

jävla misslyckade 

odugliga 

människa…” 

(Graaf, 2006, 

s.115) 

När jag såg mig 

själv i spegeln 

ville jag skrika att 

jag var ful 

Tycka att man är 

ful 

Jag kände mig 

ofräsch. (Viberg, 

2001, s.55) 

Jag kände mig 

ofräsch 

Känna sig 

ofräsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känna skam och 

äckel över 

kroppen 

 

Jag brottades ofta 

med en 

översvallande 

stark känsla av att 

vara en oduglig, 

värdelös bluff 

som inte var bra 

på något annat än 

att äckla sin 

omgivning. 

(Graaf, 2006, 

s.247) 

Jag hade en 

känsla av att jag 

äcklade min 

omgivning 

Känna sig äcklig 

Jag vägde nog 

inte mer än lite 

drygt fyrtio kilo 

och kände mig 

äcklig, ful och 

värdelös. (Graaf, 

2006, s.115) 

Jag kände mig 

äcklig och ful 
Känna sig äcklig 

och ful 

Vem vill ha mig 

efter det här? 

Känner mig ful 

och smutsig. Har 

en stor 

äckelkänsla mot 

mig själv. 

(Dahlén, 1995, 

s.38) 

Jag känner mig 

ful, smutsig och 

har en 

äckelkänsla mot 

mig själv. 

Ful, smutsig och 

äckelkänsla 

La en påse med 

is på mitt 

blåsslagna 

ansikte. 

Skämdes över 

min egen 

spegelbild. 

(Dahlén, 1995, 

s.54) 

Skämdes över 

mitt blåslagna 

ansikte 

Skam över 

skador 



 

 

 

 

Hur ska jag 

kunna dölja 

mina blåmärken 

imorgon när jag 

ska på 

anställnings-

intervju? Just ett 

snyggt intryck 

jag kommer att 

ge! (Dahlén, 

1995, s.28) 

Jag kommer inte 

ge något bra 

intryck med 

mina blåmärken 

Skam över 

skador 

Känner mig så 

äcklig, smutsig, 

har inget 

människovärde 

längre. (Dahlén, 

1995, s.95) 

Jag känner mig 

äcklig och 

smutsig 

Äcklig och 

smutsig 

Kände mig 

verkligen billig 

och smutsig. 

(Dahlén, 1995, 

s.70) 

Känner mig 

smutsig 

Känna sig 

smutsig 

Jag kände mig 

väldigt skitig 

och underlägsen. 

(Dahlén, 1995, 

s.55) 

Jag känner mig 

skitig 

Känna sig skitig 

När jag umgås 

med ”normala” 

människor så 

kan jag ibland 

känna mig 

skitig, att det 

syns på mig, att 

jag är mindre 

värd än dem, 

vad har jag att 

säga dem? 

(Dahlén, 1995, 

s.161) 

Ibland kan jag 

känna att det 

syns på mig att 

jag är skitig 

Känna sig skitig 

Bara när jag har 

vågat mig ner i 

det allra värsta, 

det djupaste 

självföraktet, när 

jag själv tycker att 

jag förtjänade den 

behandling du gav 

mig, så äcklig och 

vidrig och ful som 

jag hade blivit.          

Jag hade blivit 

äcklig, vidrig och 

ful att jag 

förtjänade den 

behandling du gav 

mig 

Känna sig äcklig 

och ful 



 

 

 

 

(Carlshamre, 

2006, s.232) 
Jag vill inte hämta 

ut filmrullarna. 

Vill inte se min 

skrämda 

undergivna blick 

när jag kryper 

ihop intill dig. Jag 

äcklas av mig 

själv. Det syntes 

på bild hur 

förkrympt jag 

blivit. (Drougge, 

2007, s.301) 

Jag äcklas av mig 

själv, det syntes 

hur förkrympt jag 

hade blivit 

Känna äckel över 

sig själv 

Han våldförde sig 

på mig sexuellt 

och hans 

upprepade våld, 

våldsamma 

svartsjuka och 

psykiska terror 

gjorde att det till 

slut blev omöjligt 

för mig att gå ut. 

Inte minst på 

grund av alla 

blåmärken. 

(Åhgren, 2004, 

s.14) 

Det blev omöjligt 

att gå ut, inte 

minst på grund av 

alla blåmärken 

Skam över skador 

Ett kadaver, en 

värdelös nolla, ett 

ingenting.(…)jag 

var utsliten, 

äcklig, 

motbjudande. 

(Carlshamre, 

2006, s.19) 

Jag var utsliten, 

äcklig, 

motbjudande 

Känna sig utsliten 

och äcklig 

Känner mig helt 

söndertrasad till 

kropp och själ. 

(Dahlén, 1995, 

s.99) 

Känner mig helt 

söndertrasad till 

kroppen 

Känna sig 

söndertrasad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att gå sönder 

och fall isär 

Hur ska jag 

överleva detta, 

det gör så ont. 

Känns som om 

jag kommer att 

sprängas i tusen 

bitar. (Dahlén, 

1995, s.38) 

Känns som jag 

kommer 

sprängas i tusen 

bitar 

Känsla av att 

sprängas sönder 

Plötsligt greps 

jag ånyo av 

Jag greps av en 

känsla att falla 

Känsla av att 

falla isär 



 

 

 

 

känslan av att 

fall isär 

(Drougge, 2007, 

s.171) 

isär 

Det var känslan 

av att något gått 

sönder och 

skadan var 

irreversibel. 

Som om bägge 

benen blivit 

avklippta i en 

olycka och man 

inte visste om 

det var lönt att 

kämpa mer, man 

kunde lika gärna 

dö. (Drougge, 

2007, s.170) 

Jag hade en 

känsla av att 

något hade gått 

sönder som inte 

kunde repareras 

Känsla av att 

något inom en 

går sönder 

Nej, han slog 

mig aldrig. Han 

bara trasade 

sönder mig med 

orden. 

(Alakoski, 2007, 

s.178) 

Han trasade 

sönder mig med 

orden 

Känsla av att 

trasas sönder 

Jag brast i fler 

och fler bitar. 

Du fick mer 

övertag ju mer 

jag föll sönder. 

(Viberg, 2001, 

s.61) 

Jag brast i bitar 

och föll sönder 

Känsla av att 

falla sönder 

Att inse att all 

gråt hade satt 

spår i mitt 

ansikte. Att allt 

det onda satt 

spår i min kropp. 

(Alakoski, 2007, 

s.30) 

Gråten hade satt 

spår i mitt 

ansikte, det onda 

i min kropp 

Spår i kroppen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroppen minns 

våldet 

 

Långt efter att 

jag börjat förstå 

rent 

intellektuellt vad 

jag har varit med 

om lever 

kroppens minne 

kvar. 

(Carlshamre, 

Kroppens minne 

lever kvar 

Kroppen minns 



 

 

 

 

2006, s.107) 

Ett blåmärke 

bleknar bort 

liksom ett ärr, ett 

slag innebär 

tillfällig smärta, 

men man kan 

bita ihop, blunda 

och önska sig 

långt, lång bort. 

Orden och hoten 

däremot bleknar 

aldrig, de biter 

sig fast i hjärtat 

som hungriga 

blodiglar. Sedan 

ringlar de ut i 

blodet som ett 

långsamt 

verkande, 

dödligt gift som 

för all framtid 

kommer att 

finnas i varje 

pulsslag… 

(Graaf, 2006, s. 

63) 

Orden och hoten 

bleknar aldrig, 

de biter sig fast i 

hjärtat och finns 

i varje pulsslag” 

Kroppen minns 

Våldet stannar, 

kroppen minns 

och skapar spår 

av rädsla. 

(Carlshamre, 

2006, s.106) 

Kroppen minns 

våldet och 

skapar rädsla 

Kroppen minns 

våldet 

Eftersom minnet 

av våldet sätter 

spår i kroppen 

blev jag inställd 

på att försöka 

undvika det.(…) 

Denna rädsla 

satt i min kropp 

från den stund 

jag vaknade tills 

det ögonblick 

jag somnade.  

(Carlshamre, 

2006, s.108) 

Våldet sätter 

spår i kroppen, 

rädslan sitter i 

kroppen hela 

dagen 

Rädsla och våld 

sitter kvar i 

kroppen 

Våldet sitter 

kvar i min 

kropp. Det ilar 

Våldet sitter 

kvar i min kropp 

och ilar genom 

Våldet sitter 

kvar i kroppen 



 

 

 

 

genom blodet 

när jag hör ditt 

namn nämnas, 

eller ännu värre 

- när jag hör din 

röst i 

telefonluren. 

(Drougge, 2007, 

s.294) 

blodet när jag 

hör ditt namn 

eller din röst 

Många av 

minnena har 

sjunkit i in 

glömskans 

dunkel, men en 

hel del 

minnesbilder har 

också bevarat 

sin skärpa. En 

sak är säker: 

kroppen och 

själen minns! 

(Åhgren, 2004, 

s.95) 

Kroppen och 

själen minns 

Kroppen minns 

…ibland undrar 

jag om det kan 

vara nyttigt att 

hålla på  att rota 

i gammal skit 

men jag vet att 

kroppen minns... 

(Åhgren, 2004, 

s.30) 

Jag vet att 

kroppen minns 

Kroppen minns 

Lisfarligt 

fastnaglad i en 

skräck som 

under sekunder 

långa som år 

fryser till 

förstelning. 

Sekunderna 

innan skydds-

mekanismerna 

slår till och 

stannar för evigt 

som minnen i 

kroppen. 

(Alakoski, 2007, 

s.220) 

Skyddsmekanis

merna stannar 

för evigt som 

minnen i 

kroppen 

Skyddsmekanis

mer finns kvar i 

kroppen 

 

 



 

 

 

 

Tema 3. Den förbrukade och trötta kroppen 

Meningsenhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Var totalt 

utmattad till både 

kropp och själ, 

ville bara sova. 

(Dahlén, 1995, 

s.53) 

Var helt utmattad 

i kroppen, ville 

bar sova 

Känna sig 

utmattad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att känna sig 

trött och 

utmattad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den förbrukade 

och trötta 

kroppen 

Jag faller i sömn 

nästan genast. 

Utmattad. 

(Carlshamre, 

2006, s.51) 

Jag faller i sömn 

utmattad 
Känna sig 

utmattad 

Obevekligt binder 

känslorna 

kroppen till 

utmattning. 

(Viberg, 2001, 
s.105) 

Känslorna binder 

kroppen till 

utmattning 

Känna sig 

utmattad 

Jag var förlamad i 

själen, utmattad i 

kroppen… 

(Viberg, 2001, 
s.35) 

Jag var utmattad i 

kroppen 
Känna sig 

utmattad 

Jag hade ingen 

lust att kliva ur 

sängen, utan ville 

bara sova. (Graaf, 

2006, s.115) 

Jag ville bara 

sova 
Att känna sig trött 

Ilskan krigar med 

tröttheten. 

Minnena pumpar 

sig fram och 

kräver utrymme. 

(Drougge, 2007, 

s.221) 

Ilskan krigar med 

tröttheten 
Att känna sig trött 

Känner mig tom 

och jättetrött. 

Blödde näsblod. 

När jag la 

huvudet på 

kudden somnade 

jag med en gång. 

(Dahlén, 1995, 

s.26) 

Känner mig 

jättetrött, 

somnade på en 

gång 

Känna sig trött 

Jag ville inte åka 

hem. Jag ville 

bara sova. 

(Carlshamre, 

2006, s.22) 

Jag ville vila Känna sig trött 

Känner mig som 

en sliten gammal 

Känner mig sliten 

och gammal 

Känna sig sliten 

och gammal 
 



 

 

 

 

gumma 

inombords. 

(Dahlén, 1995, 

s.115) 

inombords inombords  

 

 

 

 

 

 

 

 

Att känna sig 

gammal och 

sliten 

Är sliten till både 

kropp och själ, 

känner mig som 

en mycket 

gammal och 

härjad kvinna. 

(Dahlén, 1995, 

s.56) 

Är sliten i 

kroppen som en 

gammal och 

härjad kvinna 

Känna sig sliten 

och gammal 

Är sliten psykiskt 

och fysiskt igen. 

(Dahlén, 1995, 

s.120) 

Är sliten fysiskt Känna sig sliten 

När vi vaknade 

morgonen därpå, 

kändes det som 

om jag hade 

åldrats tjugo år på 

bara några få 

timmar. Min hy 

var allseles blek 

och jag hade 

under natten fått 

röda utslag i 

armvecken och på 

halsen… (Graaf, 

2006, s.159) 

Jag hade åldrats 

tjugo år på några 

timmar 

Känna sig 

gammal 

Då hade jag känt 

mig som en 

mycket gammal 

och sliten 

kvinna, 

sammanbiten, 

rynkig, med böjt 

huvud och 

spänd i hela 

kroppen. 

(Dahlén, 1995, 

s.150) 

Jag hade känt 

mig som en 

gammal sliten 

och rynkig 

kvinna 

Gammal och 

sliten 

Jag orkar inte, jag 

kan inte stå på 

benen, inte var 

mamma. (Åhgren, 

2004, s.84) 

Jag orkar inte, kan 

inte stå på benen 
Att känna sig 

orkeslös 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har ingen ork, 

ingen lust med 

något. Min kropp 

är tung och lider 

av ångest. Jag 

sover mycket 

Jag har ingen ork 

och min kropp är 

tung 

Känna sig 

orkeslös och tung 

i kroppen 



 

 

 

 

periodvis. 

(Åhgren, 2004, 

s.93) 

 

 

Känna sig tung 

och orkeslös Mina rörelser 

blir tunga. 

(Viberg, 2001, 

s.9) 

Mina rörelser 

blir tunga 

Tunga rörelser 

Jag orkade 

ingenting. 

Rädslan fanns där 

ständigt. 

(Carlshamre, 

2006, s.34) 

Jag orkade 

ingenting 
Känna sig 

orkeslös 

Den här dagen var 

lika grå som 

gårdagen. 

Sjukskrev mig 

igår, har ingen 

energi kvar. 

Måste ladda mina 

batterier. (Dahlén, 

1995, s.92) 

Har ingen energi 

kvar, måste ladda 

batterierna 

Känna sig 

energilös 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiförlust 

Var ganska trött 

när jag kom hem. 

Märker att han 

suger ut min 

energi. (Dahlén, 

1995, s.109) 

Var trött, han 

suger ut min 

energi 

Känna sig trött 

och energilös 

Jag var en 

avskuren stjälk 

som inte fann 

näring i Dig. Jag 

saknade egen 

näring. Jag var 

kedjad vid Din 

tankeverksamhet. 

Beroende av Ditt 

tyckande. 

(Viberg, 2001, 
s.54) 

Jag saknade egen 

näring 
Känna sig 

energilös 

Väntan slukade 

livsenergin – min 

livsenergi. 

(Viberg, 2001, 
s.74) 

Väntan slukade 

min livsenergi 
Känna sig 

energilös 

Hans blick mötte 

min, och jag 

började genast 

känna mig svag. 

Det var som om 

livet rann ur mig 

så där som det gör 

i en liten ruta i 

vissa tevespel. 

Jag kände mig 

svag och som om 

livet rann ur mig. 

Känna sig 

energilös 



 

 

 

 

(Graaf, 2006, 

s.218) 
Det var som om 

livet rann ur mig. 

Rann ur ögon, 

näsa och underliv. 

(Drougge, 2007, 

s.368) 

Det var som att 

livet rann ur mig 
Känna sig 

energilös 

Den Karin som en 

gång varit ett 

sprudlande 

energiknippe, var 

grå och håglös. 

(Alakoski, 2007, 

s.195) 

Jag hade tappat 

min energi. 
Energiförlust 

 

 

Tema 4 Kroppsliga reaktioner 

Meningsenhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Hela kroppen 

darrade. 

(Dahlén, 1995, 

s.52) 

Kroppen darrade Darrning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skakningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag började 

darra. (Drougge, 

2007, s.175) 

Jag började 

darra 

Darrning 

Ditt 

vredesutbrott 

hade fått mig att 

darra i hela 

kroppen. 

(Drougge, 2007, 

s.409) 

Ditt 

vredesutbrott 

fick mig att 

darra 

Darrning 

Jag skakade som 

det var tjugo 

minusgrader i 

rummet. (Graaf, 

2006, s.65) 

Jag skakade Skakningar 

Med ena handen 

om mitt hår låste 

Jorma upp 

ytterdörren och 

kastade ut mig i 

trapphuset.  Där 

jag darrande låg 

mot trappräcket 

hörde jag Isak 

skrika allt högre 

av rädsla när 

Jag låga 

darrande mot 

trappräcket 

Darrningar 



 

 

 

 

Jorma våldsamt 

slog igen dörren 

mellan oss. 

(Graaf, 2006, 

s.72) 

 

 

 

 

 

 

 

Kroppsliga 

reaktioner 

Jag fann mig 

själv svettig och 

skälvande vid 

fotändan av 

sängen, där jag 

låg i något slags 

fosterställning. 

(Graaf, 2006, 

s.159) 

Jag svettades 

och skälvde 

Skakningar och 

svettningar 

När han gått 

darrade jag i 

hela kroppen. 

(Dahlén, 1995, 

s.42) 

Jag darrade i 

hela kroppen 

Darrningar 

Jag försöker 

gång på gång 

men 

skakningarna 

fortplantar sig 

till benen som 

ger vika, hela 

min kropp sviker 

mig. (Åhgren, 

2004, s.81) 

Jag skakar, 

benen ger vika 

och min kropp 

sviker mig. 

Skakning och 

kroppssvaghet 

Jag berättade för 

polisen vad som 

hade hänt och de 

skrev ner allt 

och sen gick de. 

Jag satt där och 

skakade och grät 

och fick panik. 

(Åhgren, 2004, 

s.18) 

Jag skakade. Skakningar 

Han fick mig att 

skaka och hans 

ögon lyste av 

ilska. (Åhgren, 

2004, s.8) 

Jag skakade Skakningar 

Röker under 

fläkten, mina 

händer skakar, 

hela jag skakar. 

(Åhgren, 2004, 

s. 37 

Hela jag skakar Skakningar 



 

 

 

 

Jag kände hur 

jag började frysa 

och hur håret i 

nacken och på 

armarna reste 

sig. Jag kunde 

inte hålla benen 

stilla; de 

skakade helt 

okontrollerat 

och knäskålarna 

slog mot 

varandra trots att 

jag tog tag i 

låren. Halsen 

kändes alldeles 

torr och jag 

plågades av en 

häftig törst och 

hade svårt att 

svälja. (Graaf, 

2006, s 101) 

Jag började frysa 

och skaka helt 

okontrollerat. 

Halsen kändes 

torr och jag hade 

svårt att svälja. 

Skakning och 

sväljsvårigheter 

Mina händer var 

svettiga och jag 

kände hur den 

tunga 

telefonluren 

nästan halkade 

ur handen på 

mig när jag lyfte 

den för att slå 

numret till 

Marianne. 

Hjärtat dunkade 

så hårt att det 

kändes som om 

det skulle 

spränga sig ut ur 

bröstkorgen 

ungefär som 

monstret i 

filmen Alien. 

(Graaf, 2006, 

s.157) 

Mina händer var 

svettiga och 

hjärtat slog så 

hårt att det 

kändes som det 

skulle sprängas 

ut ur 

bröstkorgen. 

Svettningar och 

hjärtklappning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtsymtom 

Plötsligt ringde 

telefonen, och 

mitt hjärta slog 

genast fortare. 

(Graaf, 2006, 

s.81) 

Mitt hjärta slog 

fortare när 

telefonen ringde 

Hjärtklappning 



 

 

 

 

Jag fick 

hjärtklappning 

vid blotta tanken 

på att behöva 

möta hans blick 

igen och sitta i 

en rättssal som 

skulle fyllas av 

kylan och hatet 

från honom. 

(Graaf, 2006, 

s.108) 

Jag fick 

hjärtklappning 

när jag tänkte på 

att möta honom 

Hjärtklappning 

En dag tar jag 

mod till mig. Jag 

stoppar i det 

första 

kassettbandet 

och börjar 

lyssna. Det tar 

inte många 

minuter förrän 

jag stänger av, 

hjärtat slår i 

kroppen och jag 

måste dricka 

vatten. 

(Carlshamre, 

2006, s.136) 

Hjärtat slår i 

kroppen och jag 

måste dricka 

vatten 

Hjärtklappning 

Likt den unge 

mannen som 

rycker till för 

varje hand som 

höjs i hans 

närhet vet jag 

med mig att jag i 

vissa situationer 

förväntar mig 

våld. Kroppen 

ställer in sig på 

att nu smäller 

det. Adrenalinet 

rusar, ångesten 

slår till, hjärtat 

börjar banka. 

(Carlshamre, 

2006, s.107) 

Kroppen 

förväntar sig 

våld, adrenalinet 

rusar och hjärtat 

börjar banka. 

Hjärtklappning 

När de släppte 

av mig så kom 

Janne utrusande 

från ett par 

Jag trodde att 

hjärtat skulle 

stanna flera 

gånger om 

Hjärtstopp 



 

 

 

 

buskar och slet 

tag i mig. Han 

tog strypgrepp 

och tvingade 

med mig in i 

lägenheten. Nu 

hade jag varit 

ute och knullat 

med andra män 

igen, skrek han. 

Blev jätterädd, 

trodde hjärtat 

skulle stanna 

flera gånger om. 

(Dahlén, 1995, 

s.128) 

Jag kan inte gå 

fram som jag 

tänkt. Jag rusar 

därifrån. Jag vill 

kräkas och 

skakar i hela 

kroppen. 

(Åhgren, 2004, 

s.82) 

Jag vill kräkas 

och skakar 

Illamående och 

skakningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illamående 
När hon 

berättade var det 

alldeles tyst i 

rättegångssalen . 

Du satt med 

nedslagen blick. 

Jag mådde illa. 

(Carlshamre, 

2006, s.135) 

Jag mådde illa Illamående 

Varje gång den 

ringde eller pep 

om att jag fått ett 

sms gick det en 

våg av 

illamående 

genom min 

kropp. 

(Alakoski, 2004, 

s.187) 

Varje gånge jag 

hörde telefonen 

kände jag mig 

illamående 

Illamående 

Jag vill vända 

mig om i 

sängen, 

undkomma ditt 

hån, ditt 

bottenlösa 

Jag vill sova 

men jag 

svettades 

Svettningar  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

förakt, bara få 

somna, jag ber. 

Men jag svettas 

under täcket, jag 

kommer inte 

undan… 

(Carlshamre, 

2006, s.233) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svettningar Jag vaknade mitt 

i natten och 

skrek, 

kallsvettig. 

(Carlshamre, 

2006, s.78) 

Jag vaknade 

kallsvettig 

Svettningar 

Sov oroligt i 

natt.  Drömde att 

jag låg på golvet 

och att Janne 

stod ovanför mig 

och körde in en 

kniv i min 

bröstkorg gång 

på gång. 

Vaknade av att 

jag badade i 

svett. (Dahlén, 

1995, s.57) 

Vaknade svettig  Svettig  

Det tog tid, lång 

tid. Jag svettades 

och var torr i 

munnen. Snälla, 

snälla, jag bad 

till Gud eller 

vem som helst. 

(Åhgren, 2004, 

s.88) 

Jag svettades 

och var torr i 

munnen 

Svettningar och 

muntorrhet 

Mitt magsår har 

kommit tillbaka 

igen. Spänner mig 

nog mer än vad 

jag är medveten 

om. (Dahlén, 

1995, s.111) 

Spänner mig mer 

än vad jag tror 

och det ger mig 

magsår 

Magsår och 

spändhet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janne var så full 

när jag kom hem 

att han knappt 

kunde stå så 

benen. Blev stel 

som en pinne, 

försökte vara till 

lags så att han inte 

Jag blev stel som 

en pinne 
Känna sig stel 



 

 

 

 

skulle bli 

aggressiv. 

(Dahlén, 1995, 

s.89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroppsliga 

spänningar 

Spänner mig i 

hela kroppen när 

han är på det 

humöret. (Dahlén, 

1995, s.33) 

Spänner mig i 

hela kroppen 
Spänning i 

kroppen 

Satt på helspänn 

hela tiden, visste 

inte hur jag skulle 

vara för att han 

inte skulle slå 

mig. (Dahlén, 

1995, s.29) 

Satt på helspänn 

hela tiden 
Känna sig spänd 

Är spänd som en 

fjäder inombords. 

(Dahlén, 1995, 

s.111) 

Är spänd 

inombords 
Spändhet 

inombords 

Hon skrev ut 

sömntabletter. De 

kan vara bra att ha 

nu. Är väldigt 

spänd inombords. 

(Dahlén, 1995, 

s.90) 

Är väldigt spänd 

inombords 
Spändhet 

inombords 

Det var som om 

denna dörr blivit 

en del av ditt 

psykförsvar. Så 

länge den hölls 

stängd hölls också 

dina demoner 

instängda.(…) Så 

fort jag hörde 

henne i hallen 

spändes mina 

muskler. Snart 

skulle hon kanske 

dra ner handtaget. 

(Drougge, 2007, 

s.337) 

Jag spände mina 

muskler 
Spända muskler 

Jag minns inget 

annat än den 

diffusa spänning 

som vibrerade 

inom mig och 

ibland skälvde till 

rejält när du blev 

arg över ett eller 

annat. (Drougge, 

2007, s.319) 

En diffus 

spänning 

vibrerade och 

skälvde ibland till 

Känna sig spänd 

Jag försökte få dig 

att förstå vad som 

Jag kan spänna 

mig en hel 

Känna sig spänd 



 

 

 

 

är skillnaden 

mellan oss. Att jag 

är rädd, att jag 

kan spänna mig 

en hel 

eftermiddag i 

väntan på att du 

ska få ett utbrott. 

(Carlshamre, 

2006, s.52) 

eftermiddag 

Mats ständiga 

utbrott över allt 

mellan himmel 

och jord, gjorde 

mig nervös och på 

helspänn. 

(Alakoski, 2007, 

s.184) 

Jag var på 

helspänn 
Vara på spänn 

Av rädsla stelnade 

jag när Du ville 

krama mig. 

(Viberg, 2001, 
s.31) 

Jag stelnade Känna sig stel 

Jorma följde mig 

som en skugga 

där jag gick och 

när jag ställde mig 

vid spisen var jag 

stel som en pinne, 

för jag visste ju 

inte vad som 

skulle komma 

härnäst. (Graaf, 

2006, s.75) 

Jag kände mig stel 

som en pinne 
Känna sig stel 

Jag var så 

nervös att 

käkarna stelnade 

och läpparna 

blev blå och 

torra som 

fnöske. (Graaf, 

2006, s.124) 

Käkarna 

stelnade och 

läpparna blev 

torra 

Stelhet i käkarna 

och torra läppar 

Mina skador 

ville inte läka, 

mitt 

immunförsvar 

bröts ned. 

(Carlshamre, 

2006, s.232) 

Mitt 

immunförsvar 

bröts ned 

Försämrat 

immunförsvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och jag blev 

sjuk fastän jag 

var frisk. Min 

läkare fann inga 

Jag blev sjuk 

och min läkare 

fann ingen 

förklaring till 

Oförklarligt sjuk 



 

 

 

 

förklaringar till 

mina symptom. 

(Drougge, 2007, 

s.88) 

mina symtom  

 

 

 

Att bli sjuk Nu börjar min 

kropp säga ifrån. 

Var hos läkaren, 

hade fått 

muskel-

inflammation. 

Det känns som 

om hjärtat ska 

sluta slå vilken 

sekund som 

helst. Låg i 

sängen resten av 

dagen. Det gör 

jätteont så fort 

jag andas. Blir 

andfådd bara jag 

går ut i köket.  

(Dahlén, 1995, 

s.105) 

Min kropp 

börjar säga ifrån, 

jag har 

muskelinflamma

tion och det 

känns som 

hjärtat ska sluta 

slå. Jag har svårt 

att andas och 

blir lätt andfådd. 

Muskelinflamma

tion, 

hjärtklappning, 

andningssvårigh

eter, nedsatt 

allmäntillstånd 

Med steroider 

och amfetamin i 

blodet hade 

Jorma ständigt 

stor sexlust; 

själv hade jag 

ständiga 

blödningar. Jag 

vet nu att det 

berodde på den 

mentala press 

som jag levde 

under; men det 

spelade ingen 

roll att jag jämnt 

var trött, utsliten 

och hade 

järnbrist och 

migrän - han var 

som ett omättligt 

odjur. (Graaf, 

2006, s.53) 

Den mentala 

pressen gav mig 

ständiga 

blödningar. Jag 

var jämnt trött, 

utsliten och hade 

järnbrist och 

migrän. 

Blödningar, 

järnbrist, 

migrän, nedsatt 

allmäntillstånd 

Mina muskler 

värker. (Åhgren, 

2004, s.27) 

Mina muskler 

värker 

Muskelvärk 

Magkramperna 

tilltar, en dag 

Magkramperna 

tilltar och jag 

Magkramper 

och magsår 



 

 

 

 

faller jag ihop på 

gatan och förs 

med ambulans 

till akuten. Jag 

är tjugo år och 

har blödande 

magsår. 

(Alakoski, 2007, 

s.143) 

har blödande 

magsår. 

Imorgon 

kommer jag 

tillbaka till 

verkligheten och 

allvaret. Får ont 

i magen när jag 

tänker på det. 

(Dahlén, 1995, 

s.50) 

Får ont i magen.  Magont  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magsymtom 

Allihop stämde 

på dig, och jag 

kände en knut 

växa i magen. 

(Drougge, 2007, 

s.185) 

Jag kände en 

knut växa i 

magen 

Knut i magen 

Vaknätterna, då 

jag tvingades 

lyssna till cirkel-

resonemangen, 

tätnar, jämsides 

med kramperna i 

min mage följer 

de ett 

förutsägbart 

mönster. 

(Alakoski, 2007, 

s.142) 

Att tvingas 

lyssna till dina 

cirkelresoneman

g ger mig 

kramper i magen 

Magkramper 

Det enda som 

rör sig i mitt 

huvud är 

minnesbilder av 

det som hänt. 

Och när jag 

börjar känna i 

magen att det 

gör ont så 

tvingar jag ner 

känslorna igen. 

(Dahlén, 1995, 

s.54) 

Det gör ont i 

magen 

Magont 

Fick en klump i Fick en klump i Klump i magen  



 

 

 

 

magen, är så 

rädd att han ska 

börja igen! 

(Dahlén, 1995, 

s.76) 

magen 

Det började 

knyta sig i 

magen och jag 

såg hur Jormas 

ögon svartnade 

och hur det 

började rycka 

kring dem 

samtidigt som 

käkmusklerna 

spändes i vrede. 

(Graaf, 2006, 

s.55) 

Det började 

knyta sig magen 

Knut i magen 

 

 
Tema 5 Kroppsliga funktioner 

Meningsenhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Sov dåligt i natt. 

Tankarna gör 

mig snart tokig. 

Har ingen ro att 

sova eller ligga 

still. (Dahlén, 

1995, s.45) 

Sov dåligt har 

ingen ro att 

sova. 

Inte kunna sova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömnproblem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är för spänd för 

att kunna sova. 

(Dahlén, 1995, 

s.103) 

Är för spänd för 

att kunna sova.  

Inte kunna sova 

Ena ögat 

igensvullet. Det 

andra ögat ville 

inte slutas till 

sömn. (Viberg, 

2001, s.66) 

Mitt öga vill inte 

slutas till sömn 

Inte kunna sova 

Jag skäms så 

fruktansvärt. Jag 

har polisanmält 

pappan till mitt 

barn. Hela mitt 

liv är ut och in. 

(…) Jag får 

sömntabletter, 

som jag inte 

Jag kan inte 

sova på grund av 

rädslan 

Inte kunna sova 



 

 

 

 

vågar ta för 

barnets skull. 

Jag sover inte, 

jag vakar i 

rädslan. 

(Åhgren, 2004, 

s.82) 

 

 

 

Kroppsliga 

funktioner 

Jag låg och vred 

mig i sängen 

natt efter natt, 

fick ingen sömn. 

Det var en svår 

tid. Jag var 

förvirrad och 

fysiskt utmattad, 

och först efter 

flera månader 

gav jag mig 

själv lite vila 

från 

självanklagelser

na. (Alakoski, 

2007, s.30) 

Jag fick ingen 

sömn 

Inte kunna sova 

Jag visste aldrig 

vilken 

sinnesstämning 

han befann sig i, 

och den rädsla 

som det väckte 

gjorde det nästan 

omöjligt för mig 

att äta. (Graaf, 

2006, s.70) 

Jag var så rädd 

att det nästan var 

omöjligt att äta 

Svårt att äta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem att äta 

Jag visste att jag 

måste äta, men 

maten stockade 

sig i halsen på 

mig; det var som 

om den doppats 

i klister, och hur 

jag än försökte 

tugga den växte 

den sig bara 

större och större 

i munnen tills 

jag var tvungen 

att spotta ut den. 

(Graaf, 2006, 

s.115) 

Maten stockade 

sig i halsen och 

växte sig större 

tills jag var 

tvungen att 

spotta ut den 

Inte kunna äta 

Jag kunde inte Jag kunde inte Inte kunna  



 

 

 

 

länge amma, för 

alla elaka ord 

och den hotfulla 

stämningen i 

lägenheten gav 

mig inte någon 

ro och mjölken 

sinade. (Graaf, 

2006, s.53) 

längre amma  amma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amnnings-

problem 

Mina tankar 

nådde honom 

inte. Bara min 

stressade mjölk 

som jag enträget 

erbjöd hans 

skrikande lilla 

gap. (Åhgren, 

2004, s.89) 

Min bröstmjölk 

var stressad 

Amningsproble

m 

 


