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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Den vanligaste formen av kvinnomisshandel är att kvinnan blir slagen av en man 

i sin närhet. Antalet drabbade kvinnor ökar för varje år och år 2010 gjordes i Sverige över 

27 000 anmälningar om misshandel av kvinnor över 18 år. Forskning har visat att våld i en 

nära relation är ett dolt problem och att mörkertalet av antal drabbade kvinnor är stort. Våldet, 

som kan yttra sig fysiskt, psykiskt eller sexuellt, innebär ett stort lidande för kvinnan. Hälso- 

och sjukvården har en viktig roll i mötet med dessa kvinnor i att lindra deras lidande. 

Syfte: Att belysa kvinnors livsvärld och vad som verkar vara av betydelse för hennes val att 

stanna kvar i en nära relation präglad av våld. 

Metod: Litteraturstudien utgår från självbiografier och har analyserats med en kvalitativ 

manifest innehållsanalys. Analysen har en induktiv ansats. 

Resultat: Kvinnorna beskriver hur våldet förändrade deras livsvärld och att de upplevde både 

ett lidande och välbefinnande i relationen. Känslor av rädsla, skam, skuld, kärlek och hopp 

beskrivs som en anledning till att kvinnorna inte lämnade mannen. 

Slutsats: Genom ökad förståelse för kvinnan och hennes livsvärld kan hälso- och 

sjukvårdspersonalen i ett vårdande möte stötta kvinnan och lindra hennes lidande samt främja 

hennes välbefinnande. 
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INLEDNING  

  
Trots att vi lever i ett samhälle med nolltolerans mot våld, finns det kvinnor som varje dag får 

ta emot slag från den man som samtidigt säger sig älska henne. Statistiska rapporter från 

Brottsförebyggandet rådet (2011) visar att misshandel mot kvinnor över 18 år har ökat i 

Sverige under de senaste åren. År 2010 gjordes 27 312 anmälningar om misshandel mot 

kvinnor över 18 år i Sverige (Ibid). Trots det är mörkertalet stort och det är ett dolt problem i 

samhället (Kastling, 2010). Så länge problemet är dolt är det svårt att göra något åt och just 

därför anser vi att ämnet behöver uppmärksammas.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal kan i sin yrkesroll komma att möta kvinnor som utsätts för våld. 

Bristfällig förståelse för kvinnornas livsvärld försvårar hälso- och sjukvårdspersonalens möte 

med våldsdrabbade kvinnor och mer kunskap behövs för att de ska kunna bemöta dessa 

kvinnor på bästa sätt. Genom att undersöka kvinnans subjektiva upplevelse av lidande samt 

välbefinnande i relationen och varför kvinnan väljer att stanna kvar i den, är vårt mål med 

denna studie att ge en ökad förståelse för varför kvinnorna inte lämnar relationen. Vi vill öka 

förståelsen om varför så många kvinnor stannar kvar i ett förhållande med män som 

misshandlar dem och kartlägga de bakomliggande orsakerna till varför kvinnan inte lämnar 

mannen. Vår förhoppning är att ökad förståelse för kvinnornas livsvärld ska bidra till ett 

vårdande möte mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och kvinnorna.  

 

 

BAKGRUND 

 

Nationell statistik 

Att en kvinna blir slagen av en man i sin närhet är den vanligaste formen av misshandel som 

en kvinna utsätts för (Widding Hedin, 1997). Av de anmälningar som sammanlagt gjordes av 

kvinnomisshandel i Sverige under år 2010, var förövaren i 46 % av fallen någon som kvinnan 

hade en nära relation till (Jonasson, Remaeus & Florin, 2011). Under ett tioårsperspektiv har 

mäns våld mot kvinnor ökat till nästan det dubbla antalet och det är en trend av en stegvis 

ökning för varje år. År 2001 gjordes i Sverige 15 651 anmälningar om misshandel, inklusive 

grov misshandel, av kvinnor över 18 år (Kastling, 2010). År 2010 hade denna siffra ökat till 

27 312 anmälningar (Brottsförebyggande rådet 2011).  

 

Kvinnomisshandel i en nära relation är ett brott som hör till den dolda brottsligheten och i de 

flesta fall kommer den aldrig till kännedom och anmäls (Widding Hedin, 1997). Endast 25 

procent av kvinnomisshandeln anmäls och detta stora mörkertal kan innebära att 100 000 

kvinnor i Sverige varje år utsätt för misshandel av den mannen de lever tillsammans med 

(Kastling, 2010). 

 

Lagstiftning 

I Sveriges bondesamhälle hade mannen en naturlig roll som familjens överhuvud och kvinnan 

ansågs inte ha rätten att bestämma över sig själv. Mannen hade makten i familjen och fram till 

år 1864 var det i Sverige lagligt för en man att slå sin hustru. Rätten att använda våld mot 

kvinnan sågs som en självklar del i att bevara kontrollen och ordningen i hemmet (Eliasson & 

Ellgrim, 2006).  

 

I Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor av Förenta Nationerna (1994) beskrivs 

mäns våld mot kvinnor ha sin utgångspunkt i ett samhälle där män fortfarande har mer makt 
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än kvinnor. Förenta Nationernas arbete riktas därför mot att främja jämställdheten med 

kvinnors rättigheter i fokus. 1995 vidareutvecklade Förenta Nationerna en handlingsplan för 

jämställdhet som idag ligger till grund för det internationella arbetet mot mäns våld mot 

kvinnor (Eliasson & Ellgrim, 2006). Definitionen av våld mot kvinnor lyder enligt Förenta 

Nationerna (1994): 

 

”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk 

skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller 

godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata 

livet”. 

 

Under 1990-talet arbetades det som kom att kallas Kvinnofridreformen fram i Sverige. Den 

innebar en skärpt lagstiftning som poängterade våldets tre dimensioner utifrån fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld . Ur denna utvecklades en lag som kallas grov 

kvinnofridskränkning och innebar att misshandel, olaga hot, olaga tvång och sexuellt 

ofredande eller utnyttjande var brott som kunde leda till allmänt åtal (Eliasson & Ellgrim, 

2006).  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) finns ett mål för all vård som bedrivs i 

Sverige och som all hälso – och sjukvårdspersonal har skyldighet att arbeta efter: 

”2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen.  

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde till vården” Lag (1997:142) 

 

Mäns våld mot kvinnor i en nära relation 

Med en nära relation avser författarna i denna studie att mannen och kvinnan ska ha ett fast 

förhållande och leva tillsammans i samboskap. Våld i en nära relation kan yttra sig som 

fysiskt, psykiskt eller sexuellt och en kombination av dessa är vanligt förekommande vid våld 

mot kvinnor (Krebs, Breiding, Browne & Warner, 2011). Blåmärken, frakturer, krosskador 

och brännskador är vanliga hos en fysiskt misshandlad kvinna. Skadorna kan uppkomma 

genom slag, knuffar och sparkar, som vanligtvis är riktade mot kroppsdelar som inte syns och 

är lätta att dölja med exempelvis kläder. Dock förekommer även synliga skador, såsom i 

ansiktet eller nacken (Larsson, 2003; Kastling, 2010). Psykiskt våld kan innebära kränkningar, 

förföljelse, hot och förödmjukelse. Mannen tar ingen hänsyn till kvinnans känslor utan sårar 

och förnedrar henne med ord istället för slag (Kastling, 2010; Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2011). För att förödmjuka kvinnan ytterligare kan mannen även använda sexuellt 

våld där han tvingar kvinnan till sexuell aktivitet eller kränker henne med sexuella 

anspelningar och ord (Kastling 2010). Kvinnor som utsätts för flera olika sorters våld vid 

upprepade tillfällen, har visat sig må sämre än kvinnor som bara har upplevt våld vid ett fåtal 

tillfällen i sin relation. Ju längre kvinnan är kvar i relationen och utsätts för misshandel desto 

större upplever hon lidandet (Samelius, Wijma, Wingren & Wijma, 2010). 

 

Till skillnad från övriga våldshandlingar i samhället förekommer ofta våld i relationer mer 

frekvent och är mer dolt än annat våld, då det ofta sker i hemmet (Trevillion, 2011). Det är 

vanligt att kvinnan i början ser våld som något oacceptabelt, men att hon skäms över att 

berätta om våldet för sin omgivning. Så småningom kan denna tystnad leda till att våldet blir 

accepterat av kvinnan och att hon till slut även försvarar det (Lundgren, 2004; Nordborg, 

2008).  

http://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=Samelius%2c+Lotta
http://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=Wijma%2c+Barbro
http://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=Wijma%2c+Klaas
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I många fall börjar mannen med att begränsa kvinnan genom att hindra henne från umgänge 

med vänner och familj. Kvinnan blir då alltmer isolerad och vävs in i vardagen med mannen 

(Nordborg, 2008). Hon anpassar sig efter att mannen kan växla mellan att vara en kärleksfull 

partner, till att fysiskt slå kvinnan eller psykiskt nedvärdera henne. Perioderna mellan slagen 

förstoras upp av kvinnan och hon ser de som överdrivet positiva just för att de inte innehåller 

våld. Gränsen mellan vad kvinnan från början upplevde som rätt och fel, kan suddas ut och 

kvinnan anpassar sig helt efter mannen (Lundgren, 2004). Hennes självförtroende och 

självkänsla bryts ner, vilket tillsammans med att våldet underlättar för mannen att kontrollera 

kvinnan (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2011). En del av kvinnorna kan komma till den 

punkten att de själva inte inser att de utsätts för våld, eftersom det blivit en del av vardagen. 

De söker inte hjälp eftersom de inte uppfattar att något är fel och att de är utsatta för 

misshandel (Brackley & Williams, 2008). 

 

Sjukvårdens roll 

Kvinnomisshandel är en av de vanligaste orsakerna till kvinnors ohälsa i Sverige. Då 

våldutsatta kvinnor främst kommer i kontakt med sjukvården när de söker för våldets 

konsekvenser, så väl fysiska som psykiska har Hälso- och sjukvården ett stort ansvar i mötet 

med dessa kvinnor (Björck & Heimer, 2008). Det är viktigt med kunskap för att kunna 

identifiera och hjälpa de kvinnor där våld är den bakomliggande orsaken till deras ohälsa. En 

förutsättning för att hjälpa kvinnorna är att utreda hur skador har uppkommit, att fråga och se 

våld som en möjlig anledning till hennes ohälsa. I ett vårdande mötet krävs inte enbart 

förmågan att få kvinnan att våga öppna sig och tala om det våld hon är drabbad av, utan minst 

lika viktigt är det att kunna ta emot kvinnans berättelse, lyssna, inge en trygghet och stötta 

henne (Häggblom & Möller, 2006).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och kompetens om kvinnovåld och dessa kvinnors 

upplevelser har visat sig vara bristfällig. Bristfällig kunskap bidrar till svårigheter att möta 

våldsdrabbade kvinnor, vilket i sin tur gör att kvinnorna kan utsättas för ytterligare lidande när 

de upplever att sjukvården inte uppmärksammar deras problem (Björck & Heimer, 2008). 

Forskning har visat att hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga till förståelse för kvinnan har 

en avgörande betydelse för hur den våldutsatta kvinnan upplever mötet med sjukvården. 

Förståelse ger en förutsättning för ett vårdande möte mellan sjukvården och den utsatta 

kvinnan med målsättning att främja både hennes fysiska och psykiska hälsa (Häggblom & 

Möller, 2006).  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv, där den unika patienten och dennes behov 

är i fokus. Människans lika värde ligger till grund för den vård som bedrivs och ska alltid ha 

som målsättning att lindra lidande samt främja välbefinnande hos patienten (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Med utgångspunkt i vårdvetenskapen kommer kvinnornas upplevelser att 

belysas utifrån begreppen livsvärld, lidande, välbefinnande, vårdande möte och vårdrelation. 

 

Livsvärlden definieras som den personligt upplevda värld som varje människa lever i och 

utgör grunden för det patientperspektiv som vården baseras på för att kunna stödja och stärka 

patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten). Livsvärlden kan inte skiljas från 

människan, utan måste upplevas genom den unika människan (Wiklund, 2003). För att förstå 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Brackley%20MH%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Williams%20GB%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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människan och hennes upplevelser måste hon ses i sitt sammanhang med utgångspunkt i 

livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver lidande och välbefinnande som subjektivt upplevda 

känslor, där varje enskild människa har svar på vad det innebär för henne. En förutsättning för 

välbefinnande är att individen upplever sin tillvaro som meningsfull och känner trygghet och 

sammanhang i den (Ibid). Välbefinnandet definieras som människans personliga upplevelse 

av hälsa och utgår från livsvärlden och är unik och individuell (Wiklund, 2003). Lidandet 

innefattar inte enbart symtom och fysisk plåga utan är även en mental inre process med 

känslan av att tappa kontroll och balans i sin tillvaro samt att förlora en del av sig själv 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

Det vårdande mötet ska stödja och stärka patienten och är en förutsättning och grunden för en 

bra vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Wiklund (2003) menar att det är viktigt att se patienten 

som en helhet och förstå den unika människan bakom sjukdomen och lidandet och på så sätt 

bygga upp en vårdrelation där patienten kan delge sina tankar och känslor. Vårdrelationen 

skapas i ett äkta möte mellan patient och vårdare och kännetecknas av värdighet, närhet och 

värme där vårdaren lyssnar till, känner med, förstår och bekräftar patienten. Patienten anses 

vara den främsta experten på sig själv och därför är det viktigt att arbeta med patientens 

delaktighet i hälso- och sjukvården. Vårdrelationen bygger på ett professionellt engagemang 

och ansvaret för relationen ligger hos vårdaren (Ibid). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
I Sverige är kvinnomisshandel en av de vanligaste orsakerna till kvinnors ohälsa (Björck och 

Heimer, 2008). Enligt Kastling (2010) visar statistik att våldsbrott inom relationer är ett 

växande problem, där antalet anmälda brott ökat de senaste åren. Trots det ses 

kvinnomisshandel i nära relationer som ett dolt problem, där det finns ett stort mörkerantal på 

grund av att många kvinnor inte anmäler våldet (Ibid). 

  

Kvinnan försöker ofta dölja och neka till våldet, vilket gör det svårt att upptäcka. 

Hon faller in i ett mönster som präglas av ett tyst accepterande där våldet blir ett naturligt 

inslag i vardagen (Nordborg, 2008). Hälso- och sjukvårdspersonalen kommer i första hand i 

kontakt med våldsdrabbade kvinnor när kvinnorna söker för psykiska eller fysiska skador. 

Kvinnorna kan dock låta den bakomliggande orsaken till skadorna, dvs våldet, förbli dold. En 

svårighet för hälso- och sjukvården att fånga upp dessa kvinnor kan vara en bristande 

kompetens och kunskap (Björck och Heimer, 2008). Forskning har visat att förståelse för 

kvinnan och hennes upplevelser är viktigt för att hälso- och sjukvården ska kunna möta 

kvinnan i ett vårdande möte (Häggblom & Möller, 2006). 

  

Med utgångspunkt i detta syftar litteraturstudien till att belysa vad det är som får kvinnan att 

stanna kvar i förhållandet. Genom att undersöka kvinnans subjektiva upplevelse av hennes 

livsvärld samt lidande och välbefinnande i relationen, kan det ge hälso- och 

sjukvårdspersonalen en förståelse för kvinnans val att stanna kvar i relationen. Genom denna 

förståelse är målsättningen att skapa förutsättning för ett vårdande möte mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalen och dessa kvinnor. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

- Hur påverkar relationen kvinnans livsvärld? 

- Hur upplever kvinnan lidande i relationen? 

- Hur upplever kvinnan välbefinnande i relationen? 

- Hur kan en ökad förståelse för kvinnornas livsvärld leda till ett vårdande möte mellan 

hälso- och sjukvårdspersonalen och den våldsdrabbade kvinnan? 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa kvinnors livsvärld och vad som verkar vara av betydelse för 

hennes val att stanna kvar i en nära relation präglad av våld. 

 

 

METOD 
 

Tillvägagångssätt och datainsamling 

Genom en hermeneutisk kvalitativ undersökning är målsättningen att skapa förståelse för 

människans unika erfarenheter och hennes livsvärld. I ett livsvärldsperspektiv är människans 

upplevelse central och utgår från hennes subjektiva beskrivning och tolkning av sin verklighet 

(Wiklund, 2003). Att studera upplevelser är ett sätt att ge en ökad förståelse för den subjektiva 

individen (Dahlborg Lyckhage, 2006). En kvalitativ ansats valdes då studiens syfte var att 

belysa det centrala i kvinnornas texter av sina upplevelser och resultatet skulle leda till en 

ökad förståelse för kvinnorna. 

 

Litteraturstudien har utgått från självbiografier om kvinnors upplevelser av att leva i en nära 

relation som präglas av våld. Självbiografier valdes för att författarna ville ta del av 

kvinnornas subjektivt beskrivna upplevelser av välbefinnande samt lidande, uttryckt i deras 

egna ord.  

 

Urvalsförfarande 

De självbiografier som studien är baserad på (se bilaga 1) valdes ut efter en sökning i Libris, 

som är en nationell databas för Sveriges universitets- och högskolebibliotek. Sökordet som 

användes var ”kvinnomisshandel”, vilket resulterade i 928 träffar. För att begränsa sökningen 

gjordes en avgränsning mot: bok, svenska och” biografi med genealogi” i fältet ”avgränsa 

träffmängd”. Denna sökning gav 18 träffar (bilaga 2). Utifrån sökningen valdes systematiskt 

fem självbiografier ut som motsvarade studiens syfte och uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna för studien.  

 

Litteraturens inklusionskriterier var att kvinnorna själva skulle ha skrivit biografin och att den 

utgick från hennes egna subjektiva upplevelser av att bo och leva tillsammans med en man 

som utsatte henne för våld. Böckerna skulle finnas tillgängliga i tryckt form och finnas för 

utlån på bibliotek i Sverige. De skulle även vara skrivna på svenska språket. Litteratur där 

boken var skriven av en medförfattare eller där historien var berättad av någon annan än 

kvinnan själv exkluderades från studien. Vidare exkluderades även böcker där kvinnan inte 

hade levt tillsammans med mannen samt litteratur som var äldre än åtta år. 
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Analys  

Självbiografierna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Det är en användbar analysmetod inom vårdvetenskapen då den underlättar 

hanteringen av stora mängder data. Analysen innebär att textmaterialet granskas och tolkas 

med en induktiv ansats vilket innebär att den utgår från upplevda erfarenheter och inte 

förutbestämda teorier. Fokus ligger på att finna likheter och skillnader i texternas innehåll, där 

det uppenbara och synliga i texten tas fram genom ett manifest perspektiv (Ibid).  

 

Samtliga fem självbiografier som har ingått i studien lästes individuellt igenom två gånger av 

de båda författarna. Första gången läste författarna igenom böckerna för att få en översikt om 

innehållet. Andra gången läste författarna biografierna med fokus mot kvinnornas 

beskrivningar av livsvärld, välbefinnande, lidande, vårdande möte och vårdrelation. 

Författarna noterade sedan de delar i texten som överensstämde med studiens syfte. Dessa 

textavsnitt jämfördes sedan författarna emellan och gemensamt togs textdelar med en 

gemensam betydelse ut och bildade det som enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) 

definieras som meningsbärande enheter. I enlighet med Lundman och Hällgren-Graneheims 

(2008) analysmetod kondenserades dessa enheter till kortare stycken och bildade koder som 

koncentrerat beskriver det centrala i textinnehållet. Utifrån likheter och skillnader fördes 

koderna samman i underkategorier samt huvudkategorier. Bilaga 3 ger exempel på hur 

författarna har använt sig av denna kvalitativa analysmetod. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (1964/2008) ska en studie bygga på en frivillig medverkan 

och värna om deltagarens integritet. Det är även av stor vikt att deltagarna har erbjudits 

anonymitet. De självbiografier som har använts i litteraturstudien är skrivna av kvinnorna 

själva, där de har valt att gå ut och offentligt berätta om sina erfarenheter. Detta anser 

författarna gör att studien följer Helsingforsdeklarationens riktlinjer. 

Författarna har strävat efter att tolka materialet på ett neutralt sätt utan värderingar för att ge 

en rättvis bild av kvinnornas upplevelser. 

 

 

RESULTAT 
 

Kvinnornas upplevelse av att leva i en relation präglad av våld beskrevs på ett tydligt sätt i 

självbiografierna. Utifrån de subjektivt beskrivna erfarenheterna har skillnader och likheter i 

berättelserna tagits fram och utgör studiens fyra huvudkategorier och sex underkategorier, se 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av kategorier och underkategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudkategori Underkategori 

Den förändrade livsvärlden 

 

Att anklaga sig själv 

Isolering och kontroll 

Lidandet i relationen 

 

Hoten 

Att leva i tystnad om sitt lidande 

Välbefinnandet i relationen 

 

Svårigheten i att lämna den man älskar 

Tron på en förändring 

Mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen 
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Den förändrade livsvärlden 

I samband med det första slaget beskrev kvinnorna en chock och att de inte förstod vad som 

hade hänt. Kvinnorna hade svårt att ta till sig att mannen hade slagit dem och de blev 

förvirrade när våldet följdes av att mannen visade ånger och förtvivlat bad om förlåtelse. Han 

var dessutom extra kärleksfull och övertygade kvinnan och att det aldrig skulle hända igen. 

Kvinnorna beskrev ett mönster av våld, ånger och ursäkter som till en början blev anledningen 

till att de accepterade det som hade hänt och låtsades som att allt var som vanligt (Andersson, 

2010; Carlshamre, 2006; Graaf, 2006; Lilja, 2009;) Så länge våldet endast var något som 

skedde mellan de fyra väggarna hemma kunde kvinnan leva i förnekelse om att det inte hade 

hänt och så länge ingen frågade var våldet möjligt att dölja (Andersson, 2010; Carlshamre, 

2006). 

 

Att anklaga sig själv 

Kvinnorna insåg inte att mannens våldshandlingar egentligen inte berodde på dem, och att de 

inte kunde påverka honom. I den förändrade livsvärlden där fysiskt och psykiskt våld nu 

hörde till vardagen, beskrev samtliga kvinnor att de kände en stor skuld över sin egen roll i 

situationen. En stor del i att kvinnan kände så stark skuld, var mannens förmåga att lägga över 

skulden på henne, genom att ge kvinnan dåligt samvete och få henne att känna sig som att hon 

förtjänade ett straff (Andersson, 2010; Andersson, 2011; Carlshamre, 2006; Graaf, 2006; 

Lilja, 2009) .  

 

I Lilja (2009) beskriver kvinnan att mannen sa: 

 

”Det som hände var helt och hållet ditt eget fel, skyll inte det på mig.” (Lilja, 

2009 s.15) 

 

När mannen märkte att kvinnan inte lämnade honom trots det våld han utsatte henne för, 

försvann hans ånger och det dåliga samvetet (Graaf, 2006). Förhållandet gick in i ett skede där 

han inte längre bad om ursäkt för sitt beteende och kvinnan la ansvaret på sig själv och trodde 

att våldet berodde på att hon gjorde något fel. Hon lovade sig själv att inte upprepa samma fel 

och försökte hela tiden undvika att skapa situationer där mannen möjligtvis kunde bli arg och 

hitta en anledning till att utsätta henne för våld (Andersson, 2010; Andersson, 2011; 

Carlshamre, 2006; Graaf, 2006; Lilja, 2009).  

 

Carlshamre (2006 s.49) beskrev det på följande sätt: 

 

”Du söker efter en anledning för att bli arg. Och när du inte hittar någon inser 

du att jag varit där före dig och förebyggt. Då får det duga som anledning.” 

(Carlshamre, 2006 s.49) 

  

Kvinnorna beskrev att det successivt upptrappade våldet fick dem att förlora tron på sitt eget 

värde. De fysiska slagen tillsammans med de ständigt psykiskt nedvärderade och förolämpade 

orden bröt ner kvinnan och hennes självkänsla. Graaf (2006) menade att när hon ständigt fick 

höra hur värdelös hon var och när han ständigt hittade fel i saker hon gjorde, så började hon 

till slut anklaga sig själv och trodde på att det han sa var sant. Andersson (2010), Andersson 

(2011) och Graaf (2006) skrev att de trodde att de själva var orsaken till våldet och att det var 

något de förtjänade. De beskrev att de saknade förmågan att se mannens ansvar och därmed 

saknade de också förmågan att lämna förhållandet (Ibid). 
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Isolering och kontroll 

Kvinnorna beskrev att de ofta kände sig isolerade och att mannens kontrollbehov innebar ett 

stort lidande för dem (Carlshamre, 2006; Graaf, 2006; Lilja, 2009). 

Carlshamre (2006) berättade att mannen successivt isolerade och avskärmade både honom 

och henne från omgivningen och att hon under relationens gång fick allt mindre kontakt med 

sin familj och sina vänner. Tillslut blev mannen hela hennes liv, vilket ledde till att hon inte 

fick någon annan verklighet att referera till. Hon beskrev att hon och hennes man under 

många år gjorde allt tillsammans och att de aldrig var ifrån varandra. Hennes livsvärld 

förändrades och hon blev allt mer begränsad i en värld som endast bestod av mannen. Hon 

menade att hon stannade kvar i förhållandet eftersom det var den enda verklighet hon kände 

till och levde i (Ibid).  

  

Carlshamre (2006) beskrev samtidigt ett kontrollbehov hos mannen, där han ständigt ville ha 

kontroll och bestämma över henne. Hon menade vidare att allt skedde på mannens villkor och 

att hon helt anpassade sig efter honom. I en värld präglad av mannens makt och kontroll över 

henne, blev hon allt mer beroende av honom och relationen (Ibid).  

 

Lilja (2009) beskrev känslan av isolering och kontroll när hon berättade att mannen vid 

upprepade tillfällen övervakade henne när han inte var hemma. Hon kände sig ständigt 

kontrollerad av honom vilket gjorde att hon var rädd för att ta kontakt med omgivningen även 

om mannen inte var hemma (Ibid). 

 

Lidandet i relationen 

Hoten  

Hoten som med tiden blev en allt större del av kvinnornas vardag, uttrycktes som en av 

orsakerna till att kvinnorna inte vågade lämna förhållandet. Kvinnorna beskrev hoten som ett 

stort lidande och ett ständigt orosmoment för vad mannen var kapabel till att göra av sina hot. 

Beslutet att stanna kvar grundades i deras rädsla att mannen skulle genomföra dessa hot om 

kvinnan lämnade honom (Andersson, 2011; Carlshamre, 200; Graaf, 2006; Lilja, 2009). 

 

”Ska du inte pussa lite extra på Isak? Vem vet, du kanske inte kommer att vakna 

imorgon bitti.” (Graaf, 2006 s.63) 

 

När hotbilden upprepades alltför många gånger, blev skräcken för vad som kunde hända till 

slut för stor och kvinnorna började på allvar frukta för sitt liv (Carlshamre, 2006; Graaf, 2006; 

Lilja, 2009). Graaf (2006) beskrev att det för henne kändes omöjligt att lämna den man hon 

levde tillsammans med eftersom hot, förföljelse och våld präglade relationen. 

 

Andersson (2011) beskrev att hon flera gånger blev hotad till livet av sin man. Hon menade 

dock att hon i efterhand förstod att mannens hot mot henne enbart var tomma ord. Hon skrev 

att om hon hade vetat det vid tillfället för hoten, skulle hon ha vågat anmäla och lämna honom 

redan vid första slaget, men att rädslan för att han skulle göra sina hot till verklighet hindrade 

henne (Ibid). 

 

”Många gånger lyfte jag telefonen för att ringa ambulansen eller polisen men 

han hann alltid lägga på och hota mig.” (Andersson, 2010 s.62) 

 

Andersson (2010) beskrev att hon vid flera tillfällen tänkte söka hjälp men alltid blev hindrad 

av mannen. Detta menade hon gjorde att hon till slut inte längre hade motivationen till att 

söka hjälp och att det kändes meningslöst att gå emot mannen.  
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Kvinnorna beskrev att de vid flera tillfällen uttryckte för mannen att de tänkte lämna honom, 

men att det då uppstått ett ökat våld och ytterligare hot från mannens sida. Detta gjorde att de 

stannade kvar och inte vågade lämna honom eftersom de trodde att situationen skulle 

förvärras ännu mer om de försökte lämna honom (Andersson, 2010; Andersson, 2011; Graaf, 

2006; Lilja, 2009). 

 

Graaf (2006) beskrev rädslan för att andra skulle ta skada, då mannen ofta hotade med att 

skada anhöriga till kvinnan. Hon uttryckte att hon själv hellre skulle dö än låta mannen skada 

någon av hennes anhöriga. Hon beskrev rädslan över att mannen skulle skada hennes barn, 

föräldrar, syskon eller vänner som en anledning till att hon levde kvar i förhållandet med 

misshandeln. Hon var rädd att någon skulle konfrontera mannen, och att han då skulle göra 

verklighet av sina hot (Ibid). 

 

Graaf (2006) beskrev också den panik hon kände när mannen hotade med att fly med hennes 

son, att hon vid de tillfällena var villig att göra vad som helst mannen bad henne om, bara han 

lät sonen vara oskadd. 

 

Att leva i tystnad om sitt lidande 

Kvinnorna tvivlade på att någon skulle tro på deras berättelser och de var rädda för att ingen 

skulle ta dem på allvar (Andersson, 2010; Carlshamre, 2006; Graaf, 2006; Lilja, 2009). 

Skammen över vad andra människor skulle tycka beskrevs som ett stort lidande och en del i 

varför kvinnorna upplevde det svårt att lämna mannen. 

 

 ”Hade jag inte varit så fylld av skamkänslor hade jag kunnat lämna honom 

tidigare.” (Carlshamre, 2006 s.204) 

 

Skammen de upplevde präglades av oron för att bli dömd av andra och av brist på förståelse 

för varför de inte har lämnat mannen. Kvinnorna valde att vara tysta istället för att berätta sin 

historia och be om hjälp, eftersom de var oroliga för att bli ifrågasatta och anklagade för att 

inte ha lämnat relationen tidigare (Carlshamre, 2006; Lilja, 2009). 

 

”Mikael frågade ganska snabbt hur mitt äktenskap var, jag svarade att det var 

helt perfekt, inga som helst problem.” (Lilja, 2009 s.28) 

 

Lilja (2009) berättade att hon ständigt försökte upprätthålla en fasad för att bevisa att 

ingenting var fel i relationen mellan henne och hennes man. Hon menade vidare att rädslan 

för vad som skulle kunna hända om hon berättade var för stor för att hon skulle våga göra det. 

Inte ens möjligheten till att få hjälp kunde få henne att ta den risken (Ibid). 

 

Det fanns ett lidande i att inte våga prata om sin situation med någon och att vara själv med 

sina upplevelser. Samtidigt upplevde hon dåligt samvete över att lägga över bördan på någon 

annan, vilket gjorde att hon valde att hålla det för sig själv och leva kvar i relationen (Lilja, 

2009).  

 

Välbefinnandet i relationen 

Kvinnorna beskrev en stark passion och en förälskelse redan första gången de träffade 

mannen. De skrev om ett kärleksfullt, ömsint och bekräftande beteende som gjorde att han 

utmärkte sig från andra män. De berättade om en kärlek till mannen som inte liknande något 
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annat de hade känt. Kvinnorna berättar att de aldrig hade upplevt en sådan passion, där inget 

annat än mannen kändes betydelsefullt (Carlshamre, 2006; Lilja, 2009). 

 

”Jag kände att nu var mitt liv helt, jag hade hittat min stora kärlek i livet.” 

(Lilja, 2009 s. 7) 

 

Svårigheten i att lämna den man älskar 

Även när relationen övergick till att bli våldsam kunde kvinnorna ha svårt att släppa taget om 

mannen på grund av kärleken till honom (Carlshamre, 2006; Lilja, 2009). 

 

”Jag insåg med mitt förnuft att jag måste lämna honom, men mina förvirrade 

känslor sa något annat.” (Carlshamre, 2006 s.157) 

 

Carlshamre (2006) och Lilja (2009) drevs av en stark kärlek till mannen och uttryckte en 

rädsla för att mannen skulle lämna förhållandet. Rädslan bottnade i känslan av ensamhet och 

att bli övergiven av den man de trots allt älskade. Kvinnorna pendlade mellan att förstå att de 

måste separera och att vilja stanna kvar i förhållandet. Lilja (2009) berättade om att hon vid de 

tillfällen mannen lämnade henne, drabbades av panik och ånger, vilket resulterade i att hon 

bad om förlåtelse och bad om att han skulle komma tillbaka. Carlshamre (2006) menade att 

hon helt förtvivlat längtade så mycket efter mannens ömhet och kärlek att hon tog tillbaka alla 

beslut om att lämna mannen. Både Carlshamre (2006) och Lilja (2009) var beredda på att 

förlåta och glömma våldet för kärlekens skull.  

 

Tron på en förändring 

Kvinnorna levde på hoppet om mannen åter skulle bli den kärleksfulla man som de från 

början blev förälskade i och att deras relation skulle bli så som den var innan våldet började. 

De drevs av det välbefinnande som relationen tidigare gav dem och tron på att de ska kunna 

återfå samma välbefinnande med mannen (Carlshamre, 2006; Lilja, 2009). 

 

Carlshamre (2006) menade att den natten hon födde deras son, trodde hon att allt skulle bli 

annorlunda mot förr och att barnet skulle bli ett bevis på deras kärlek. Även Graaf (2006) 

beskrev att hon trodde att allt skulle förändras när de fått ett barn tillsammans, att hon skulle 

vara skyddad från våld eftersom hon fött mannens barn. Carlshamre (2006) menade att hon 

både innan och efter deras sons födelse trodde på mannen när han sa att det var sista gången 

han använde våld och hon förlät honom när han bad om ursäkt och visade ånger. Varje gång 

hoppades hon att det inte skulle hända igen. 

 

Mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen 

Kvinnan uttryckte att förtroendet för sjukvårdspersonalen var viktigt (Andersson, 2010). Det 

var av stor betydelse att någon uppmärksammade våldet och gav kvinnan en möjlighet att 

berätta om det. Hon beskrev en känsla av att bli tagen på allvar och lättnaden över att någon 

frågade. Hon menade att ordet ”tystnadsplikt” och att hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

dömde henne gjorde att hon vågade berätta. Hon kände en trygghet och ett förtroende för 

hälso- och sjukvårdspersonalen (Lilja, 2009). Andersson (2011) beskrev sin kontakt med 

hälso- och sjukvårdspersonalen som stärkande. Hon upplevde det betydelsefullt att få en god 

kontakt med sjukvårdspersonalen och att de behandlad henne med respekt. 
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DISKUSSION 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors livsvärld i en relation präglad av våld 

samt vad som verkar vara betydande för hennes val att stanna kvar i relationen. Utifrån 

kvinnornas beskrivna upplevelser i deras självbiografier har ett resultat med utgångspunkt i 

kvinnornas livsvärld, lidande samt välbefinnande tagits fram. Studiens resultat är indelat i fyra 

huvudkategorier; den förändrade livsvärlden, lidandet i relationen, välbefinnandet i relationen 

samt mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. Resultatet visar att mannens fysiska och 

psykiska våld innebär ett stort lidande för kvinnan, men att hon samtidigt upplever ett 

välbefinnande genom kärleken till mannen och i hoppet om en förändring.  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien har gjorts med en kvalitativ ansats, vilken enligt Friberg (2006) ska användas 

då syftet med studien är en ökad förståelse för den subjektiva upplevelsen. Med utgångspunkt 

i det valde författarna att bygga studien på självbiografier skrivna av kvinnor som har varit 

utsatta för våld i en nära relation. Självbiografier ger genom kvinnans egna ord en tydlig bild 

av hennes subjektiva upplevelser och en helhet av hennes erfarenheter så som hon upplevt 

dem. Kvinnan beskriver själv sin egen berättelse, till skillnad från en intervju som är styrd av 

frågor. I en litteraturstudie byggd på självbiografier finns dock inte utrymme för frågor om 

något är oklart eller otydligt beskrivet. Det kan ha påverkat studiens resultat då författarna inte 

hade möjlighet att ställa fördjupade frågor om kvinnornas upplevelser. 

 

Samtliga självbiografier i studien är skrivna av kvinnorna när de har lämnade förhållandet. Att 

upplevelserna är beskrivna i efterhand baserat på kvinnornas minnen av hur det är att leva i 

förhållandet, kan ha betydelse för hur berättelsen framställts. I självbiografier ges författarna 

möjligheten att själva välja vad de vill skriva om och delge läsaren. Det medför en risk att 

författaren kan utelämna eller lägga till delar i berättelsen. De beskrivna upplevelserna kanske 

inte fullt ut stämmer överrens med verkligheten, vilket i sin tur kan medföra att 

litteraturstudiens trovärdighet påverkas. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att det 

finns risk att författarens minne och förutfattade meningar kan påverka berättelsen och 

därigenom dess trovärdighet. Segesten (2006) menar dock att trovärdigheten i självbiografier 

kan stärkas just av att det är personliga erfarenheter som är upplevda av författaren själv, samt 

av att bokförlagen bedömer en biografis trovärdighet innan boken ges ut. 

 

Studiens inklusionskriterier innebar att kvinnorna skulle ha levt tillsammans med mannen som 

utsatte dem för våld för att ge en rättvis bild av hur kvinnans livsvärld kan se ut. Upplevelsen 

kan skilja sig om kvinnan och mannen lever åtskilda jämfört med om kvinnan ständigt lever i 

en våldsam miljö. Endast självbiografier skrivna av kvinnor som lever i Sverige inkluderades 

eftersom studiens problemformulering riktar sig mot den svenska sjukvården.  

 

Självbiografierna var alla skriva på svenska och utan översättare eller medförfattare vilket kan 

vara viktigt för att undvika feltolkningar eller missförstånd i texten. Om litteraturen 

ursprungligen är skriven på ett annat språk och därefter har översatts till svenska, kan det 

finnas risk för att översättaren i viss mån har gjort sin tolkning av kvinnans upplevelse och 

upplevelserna inte framställs på rätt sätt vid översättningen.  

 

Biografier äldre än åtta år exkluderades från studien eftersom studien fokuserades på hur det 

är att som kvinna utsättas för våld i dagens samhälle. Om litteratur äldre än åtta år hade 

inkluderats i studien hade antalet biografier som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterna 
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varit fler. Det hade kunnat ge studien ett större urval men det hade inneburit en större 

textmassa och en ytligare analys vilket kunde ha varit negativt för studien. 

 

Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) menar att varje text kan tolkas på flera olika sätt och 

att texten aldrig får tas ur sitt sammanhang. I en analys som har sin utgångspunkt i tolkning av 

texter finns det alltid en risk för att författarnas förförståelse kan speglas i tolkningen och 

därmed ge en felaktig bild av textens beskrivna upplevelser (Ibid). Detta medför en risk för att 

författarna till litteraturstudien inte har gjort en neutral tolkning av det som kvinnorna har 

skrivit i sina självbiografier. För att skapa förutsättning för en objektiv analys har de båda 

författarna individuellt läst igenom materialet var för sig och tagit ut det viktiga och centrala i 

texterna. Självbiografierna lästes två gånger för att få en uppfattning om helheten och en 

möjlighet att se om författarna uppfattade texten på samma sätt andra gången de läste den. 

Därefter jämfördes författarnas enskilda analyser för att gemensamt få fram ett trovärdigt 

resultat som bygger på det kvinnorna själva har uttryckt. Studien innehåller citat, det vill säga 

kvinnornas egna ord, för att förtydliga och exemplifiera resultatet. Att använda citat ger enligt 

Forssén och Carlstedt (2008) en tydligare bild av den exakta innebörden i en text.  

 

I och med att studien bygger på ett hermeneutiskt synsätt där resultatet bygger på unika 

upplevelser, är det aldrig möjligt att direkt överföra och generalisera resultatet till alla kvinnor 

som befunnit sig i en liknande situation (Polit & Beck, 2010). I analysen är dock 

målsättningen att likheter och skillnader som kan vara karaktäristiska för kvinnor i denna 

situation ska framkomma. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien bygger på kvinnors livsvärld och deras unika upplevelse av en nära relation 

präglad av våld. Trots att upplevelsen är subjektivt beskriven av kvinnan i varje självbiografi, 

visar denna studies resultat att kvinnornas erfarenheter av lidande samt välbefinnande i 

relationen upplevs på ett liknande sätt. I litteraturstudien beskriver kvinnorna att de i början av 

förhållandet såg mannen som sitt livs kärlek för att de aldrig tidigare hade upplevt en så stark 

passion (Carlshamre, 2006; Lilja, 2009). Det bekräftas av kvinnorna i Wiklund, Malmgren-

Olsson, Bengs och Öhman (2010) som beskriver att mannen i början av förhållandet var 

fantastiskt charmerande och kärleksfull och att förhållandet grundades i en stark passion.  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att kvinnorna upplever en förändrad livsvärld och att 

det kom som chock när våldet började, att de inte förstod vad som hände och varför. Utan 

förvarning hade mannen de blivit så förälskade i förändrats till någon helt annan (Andersson, 

2010; Carlshamre, 2006;  Graaf,  2006; Lilja ,2009. Studien av Wiklund et al. (2010) 

beskriver att mannen förvandlades från att ha varit öm och kärleksfull till att bli våldsam och 

kontrollerande. Även Scheffer Lindgren och Renck (2008) tar upp att kvinnan blev förvånad 

över det brutala våldet som mannen plötsligt riktade mot henne. 

 

Kvinnorna i denna studie beskriver välbefinnandet i kärleken som en starkt bidragande faktor 

till varför de inte lämnade mannen trots att han utsatte henne för våld (Carlshamre,2006; Lilja 

2009). De menar att de faktiskt älskar mannen och att de därför fann ett välbefinnande i att 

vara kvar hos honom. Kvinnorna hoppades också på en förändring, att mannen skulle återgå 

till att vara den hon blev förälskad i innan våldet började (Ibid). I Enander (2011) menar 

kvinnorna att de fokuserade på det goda hos mannen och att de ständigt försökte påminna sig 

själva om hur förhållandet var när våldet inte fanns. Kärleken till mannen gjorde att de höll 

uppe hoppet om en förändring, ett hopp om att hans våldsamma sida skulle försvinna och 

ersättas av den ömsinta sida han visade i början av förhållandet. Detta styrks också av 

Wiklund et al. (2010) som beskriver att trots att mannen utsatte kvinnan för våld, så betydde 
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han mycket för henne. Det framgår att kvinnorna hade hopp om förändring, att de höll kvar 

vid honom för att de hoppades att han en dag skulle återgå till att vara den man han var när de 

träffades för första gången (Ibid). Även i denna studie framkommer tron på förändring som en 

förklaring till varför kvinnorna stannade kvar (Carlshamre, 2006; Lilja, 2009). 

 

Resultatet visar att kvinnorna inte berättade om sitt lidande och att de försökte visa upp en 

fasad för att dölja att de blev utsatta för våld. Detta resulterade i ett tyst lidande (Carlshamre 

2006, Lilja, 2009). Enander (2011) beskriver att kvinnorna ansåg det viktigt att ingen fick 

reda på våldet som hon utsattes för i förhållandet. De försökte få allt att se ut som vanligt och 

som att allt var bra när någon frågade (Ibid). Även Edin, Dahlberg, Lalos och Högberg (2010) 

beskriver att kvinnorna försökte dölja misshandeln för andra och att de blev experter på att 

ljuga för sin omgivning. Scheffer Lindgren och Renck (2008) beskriver att kvinnorna satte 

upp en yttre fasad gentemot andra för att ingen skulle få reda på hur de hade det hemma. 

Kvinnorna upplever en skam över att ha misslyckats med sitt förhållande och när våldet 

pågick ville de inte berätta sanningen för någon, varken anhöriga eller utomstående. Enander 

(2010) beskriver att kvinnorna upplevde att andra dömde dem för att inte ha lämnat mannen. 

 

Mannens psykiska nedvärderande fick kvinnorna att anklaga sig själva för våldet och de 

förlorade tron på sig själva och sitt eget värde (Andersson, 2010; Carlshamre, 2006; Graaf, 

2006 och Lilja, 2009). Wiklund et al. (2010) menar att det psykologiska våldet kan vara det 

mest smärtsamma och det kan till slut skapa en känsla hos kvinnan av att hon är oduglig och 

saknar ett mänskligt värde. Edin et al. (2010) menar att kvinnorna ofta förlorar sitt 

självförtroende i relationen. Scheffer Lindgren och Renck (2008) beskriver männens förmåga 

att ge kvinnorna skuldkänslor som en anledning till att kvinnorna anklagar sig själva för 

våldet.  

 

Mannen letade efter en anledning att bli arg på kvinnan, och att hans utbrott kunde komma när 

som helst och av vilken anledning som helst (Andersson, 2010; Andersson, 2011; Carlshamre, 

2006; Graaf, 2006 och Lilja, 2009). Enander (2011) bekräftar känslan av ständig rädsla och att 

aldrig veta vad som ska hända näst. Kvinnorna gick runt med känslan av att mannen letade fel 

och anledningar som han kunde bli arg över (Ibid). I studien av Edin et al. (2010) beskrivs det 

som att ständigt leva i osäkerhet och att de aldrig visste när och var nästa utbrott skulle 

komma. Vidare menar kvinnorna att de gjorde allt för att undvika våldet och att de lärde sig 

att hålla sig undan och anpassa sig efter mannen (Ibid). Det styrker även Scheffer Lindgren 

och Renck (2008) där kvinnorna berättar om att hela förhållandet med mannen gick ut på att 

försöka undvika allt som kunde orsaka och vara anledning till våldet. Även i Enander (2011) 

beskriver en kvinna det som att hon försökte göra allting perfekt för att undvika utbrott från 

mannen. 

 

Kvinnorna beskriver ett lidande i de hot de utsatts för och att leva i ständig rädsla för att 

mannen skulle genomföra sina hot. De beskriver också skräcken för att han ska skada 

kvinnans anhöriga som ett stort lidande i relationen och en del i att de inte vågar lämna 

förhållandet (Andersson, 2010; Andersson, 2011; Carlshamre, 2006; Graaf, 2006; Lilja, 

2009). I Wiklund et al. (2010) beskriver kvinnorna en genomgående rädsla för mannen och att 

det var just denna rädsla som fick dem att acceptera mannen och hans beteende. Hoten om 

våld mot både kvinnan själv och andra i hennes närhet beskrivs som ett stort lidande hos 

kvinnorna och en källa till rädsla. Kvinnorna beskriver att de inte vågade lämna mannen 

eftersom han hotade med att skada både henne och hennes familj och vänner. De upplevde 

trots hoten att så länge de levde med mannen, kunde de ha någon sorts kontroll över vad han 

gjorde och att det blev anledningen till att de valde att stanna kvar hos honom (Ibid).  
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En frågeställning i studien var hur en ökad förståelse för kvinnornas livsvärld kan leda till ett 

vårdande möte mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och den våldsdrabbade kvinnan. Det 

framkommer inte tydligt i självbiografierna om hur kvinnornas möten med sjukvården har 

varit och därför kunde denna frågeställning endast besvaras delvis i studiens resultat. 

Andersson (2010), Andersson (2011) och Lilja (2009) beskriver betydelsen av att hälso- och 

sjukvårdspersonalen lyssnar, uppmärksammar och visar förståelse för dem. Enligt Johnston 

(2006) har hälso- och sjukvårdspersonalen har en betydande roll i att identifiera kvinnor som 

utsätts för våld. Författaren beskriver att om kvinnan upplever en känsla av att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte bryr sig eller visar intresse får det henne att vara tyst och inte berätta 

om våldet (Ibid). I Watt, Bobrow och Moracco (2008) tar kvinnorna upp behovet av ett 

känslomässigt stöd. De menar att det kan skapas genom ett genuint omhändertagande som 

inbjuder till delaktighet av hälso- och sjukvårdspersonalen om denne inte dömer eller 

ifrågasätter kvinnan. Vidare menar kvinnorna som utsatts för våld att detta bemötande från 

hälso- och sjukvårdspersonalen gav dem självförtroende och tillit. För att utveckla 

vårdrelationen ytterligare är det viktigt för hälso- och sjukvårdspersonalen att förstå att 

kvinnorna kan uppleva blandade känslor, och att de kan vara förvirrade eftersom de ofta 

känner en rädsla blandat med en kärlek för mannen. Som hälso- och sjukvårdspersonal är det 

viktigt att ha en förståelse för att patienterna trots våld kan uppleva en stark kärlek till mannen 

och att det gör det svårt för henne att lämna honom (Ibid). 

 

Enligt Johnston (2006) finns det stora brister i hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att 

identifiera och bemöta kvinnor som utsatts för våld i en nära relation. I mötet mellan hälso- 

och sjukvårdspersonalen och patienten är förståelsen för patientens livsvärld grunden för ett 

bra bemötande och i sin tur en god vård. Vårdandet bör bygga på förståelse och engagemang 

för patientens erfarenheter (Ibid). Genom att med denna studie ge hälso- och 

sjukvårdspersonal möjlighet till en ökad förståelse för kvinnan och hennes livsvärld är målet 

att skapa förutsättning för att kunna bemöta dessa kvinnor. För att ytterligare kunna öka hälso- 

och sjukvårdspersonalens kunskap om hur de på bästa sätt kan bemöta kvinnor som utsätts för 

våld i en nära relation krävs vidare forskning. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att kvinnor som utsätts för våld i en nära relation kan uppleva känslor av både 

lidande och välbefinnande som tillsammans gör det svårt för henne att lämna mannen.  

”Varför stannar hon?” är en fråga som författarna till denna studie sökte svar på. Denna 

studies resultat visar att det är en komplex och svår fråga att besvara, där flera faktorer verkar 

vara betydande för hennes val att stanna.  

 

Genom att belysa varför kvinnan väljer att stanna i relationen vill författarna till denna 

självbiografistudie skapa en ökad förståelse för kvinnan och hennes upplevda känslor i hennes 

förändrade livsvärld. Författarna till denna studie anser att det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen har en medvetenhet om att kvinnorna kan uppleva känslor av skuld, 

skam, rädsla, kärlek och hopp. Dessa känslor kan leda till att kvinnorna upplever en svårighet 

i att berätta om det våld de utsätts för och författarna har en förhoppnings om att en förståelse 

för kvinnornas upplevda känslor ska ge förutsättning för ett vårdande möte mellan kvinnorna 

och hälso- och sjukvårdspersonalen. Hälso- och sjukvårdpersonalen bör sträva efter att få 

kvinnan att inse att våldet inte är hennes eget fel och att hon inte ska känna skuld över att hon 

drabbats. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen är lyhörda och utgår från att varje 

kvinnas upplevelse är unik. För att lindra kvinnans lidande och främja hennes välbefinnande 

bör varje möte har sin utgångspunkt i kvinnans subjektiva livsvärld. 
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SJÄLVBIOGRAFIER     

 

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

Boken beskriver Magdalenas äktenskap med Jorma, den man hon blir blixtförälskad i en kväll 

på krogen. Han är äldre än henne, och känd för ett tidigare kriminellt och stökigt liv. Så snart 

de blivit ett par börjar han hota och slå Magdalena. Som gravid 19åring kan hon dock inte stå 

emot, utan stannar kvar i förhållandet. De får en son tillsammans, och när våldet och de 

ständiga hoten fortsätter inser Magdalena att hon måste fly, för sin egen och för sin sons skull. 

Hon tar hjälp av sina föräldrar, sin syster, sina vänner, polisen och olika kvinnojourer. I boken 

får vi följa Magdalenas och hennes sons flykt, och ständiga kamp för sina liv. 

 

Maria Carlshamre – Den oslagbara (2006) 

Maria och hennes man jobbar båda inom tv-branschen med högt uppsatta jobb. Deras relation 

är passionerad och kärleken den emellan är stark. Tillsammans har de två barn, och när den 

ena sonen får diagnosen autism förändras Marias prioriteringar med vad som är viktigt i 

vardagen. Hon ägnar mer tid åt sin son, och hennes man börjar bli svartsjuk. När slagen 

kommer, ser Maria det som hennes eget fel, för att hon låtit sin man hamna i skymundan. När 

hon till slut lämnar mannen, gör hon det med vemod eftersom hon fortfarande älskar honom. 

 

Lou Lilja – Kärlekens skugga (2009) 

Lou beskriver hur vardagen med den man älskar, kan bli något helt annat än man tänkt sig. 

Hon har sedan tidigare en son på 1,5 år, och tillsammans med den nya kärleken Jonas lever de 

som en lycklig familj. Så småningom förändras denna idyll och slag och hot blir en vardag för 

Lou. Hon hotar många gånger med att lämna Jonas, men kärleken får henne alltid att stanna 

kvar. Jonas visar ständigt ånger över sitt beteende, och Lou förlåter gång på gång. Kärleken 

dem emellan är stark, och det enda Lou hela tiden hoppas på är att Jonas ska förändras, bli en 

bättre man, och inse att våld inte hör hemma i en relation. Till slut tvingas hon dock lämna 

relation, i rädsla för sitt eget och sin sons liv. Till sin hjälp i kampen för att ta sig ur 

förhållandet har hon sina föräldrar, syskon och vänner. 

 

Jessie Andersson – Varför (2010) 

Som 16-åring träffar Jessie den man hon sen kommer att skaffa tre barn tillsammans med. 

Redan när hon är gravid med det första barnet, kommer det första slaget. Kort därefter gifter 

de sig, och helvetet har bara börjat för Jessie.  Hennes man otrogen med sin egen syster, han 

slår Jessie och förnedrar henne på alla tänkbara sätt. Det är till slut hennes äldsta son som ser 

till att förhållandet tar slut. Han anmäler familjen till socialen, och nu inser Jessie att 

situationen är ohållbar. Efter 16 års äktenskap är hon äntligen fri från den ständiga skräck hon 

levt i. 

 

Jessie Andersson – Jag har inte berättat allt (2011) 

Jessie skrev år 2010 boken ”Varför”, och det här är en uppföljare till den boken. I denna bok 

förtydligar hon ytterligare den vardag hon levde i under 16 års äktenskap med en man som 

förnedrade och utsatte henne för ett ständigt våld. I den här boken tar hon upp sådant och inte 

vågade ta upp i den första boken, och man kan läsa om fler detaljer kring Jessies liv. 
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SÖKNING I LIBRIS                     

 

Sökord Träffar = 18 Valda biografier = 5 

Biografi + 

kvinnomisshandel 

Avgränsningar: Bok, 

svenska och biografi med 

genealogi 

Dårskap för två : med livet som 

insats (Videll, 2000) 

 

Nattmaran : en misshandlad 

kvinnas dagbok (Dahlén, 1995) 

 

Att komma till ro med det allra 

värsta (Östergren, 1996) 

 

På flykt : en misshandlad kvinnas 

öde (Bratt, 2003) 

 

Den oslagbara : [en personlig 

skildring av våld i kärlekens 

namn]  (Maria Carlshamre, 2006) 

 

En tillräckligt vacker dag för att dö  

(Jeanette Lindblad & Pia Gadd, 

1994) 

 

En tillräckligt vacker dag för att dö  

(Jeanette Lindblad & Pia Gadd, ny 

utgåva 1994) 

 

En tillräckligt vacker dag för att dö  

(Jeanette Lindblad & Pia Gadd, ny 

utgåva 1995) 

 

Tillbaka till livet: Alisons historia 

(Thamm & Mazetti-Nissen, 2003) 

 

Utmed din gränslinje : en kvinnas 

berättelse om misshandel (Viberg, 

2001) 

 

Gömda : [en sann historia] 

[Talbok] (Eriksson & Marklund, 

1996) 

 

Vingklippt : den sanna historien 

om stiftelsen Paradiset (Hermon & 

Lundström, 2008) 

 

Tillbaka till livet: Alisons historia 

(Thamm & Mazetti-Nissen, ny 

utgåva 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den oslagbara : [en personlig 

skildring av våld i kärlekens 

namn]  (Maria Carlshamre, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libris.kb.se/showrecord?q=biografi+kvinnomisshandel&r=&n=1&id=7229774&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=biografi+kvinnomisshandel&r=&n=1&id=7229774&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=libris
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Jag har inte berättat allt! 

(Andersson, 2011) 

 

Varför? (Andersson, 2010) 

 

Det ska bli ett sant nöje att döda 

dig : [en sann historia] (Magdalena 

Graaf, 2006) 

 

Vingklippt : den sanna historien 

om stiftelsen Paradiset 

[Elektronisk resurs] (Hermon & 

Lundström, 2009) 

 

Kärlekens skugga (Lilja, 2009) 

Jag har inte berättat allt! 

(Andersson, 2011) 

 

Varför? (Andersson, 2010) 

 

Det ska bli ett sant nöje att 

döda dig : [en sann historia] 

(Magdalena Graaf, 2006) 

 

 

 

 

 

 

Kärlekens skugga (Lilja, 

2009) 
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KONDENSERING      

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Han satt med 

tårar i 

ögonen… Han 

bad om 

ursäkt… 

Mönstret blev 

slag, hårda ord, 

tårar och 

ånger… Kan du 

förlåta mig, jag 

förstod inte var 

det var som 

flög i mig 

Slag, tårar och 

ånger… Kan 

du förlåta mig 

Han visade alltid 

ånger. 

 Den förändrade 

livsvärlden 

Till slut vet du 

utan att tveka 

att du är inget 

värd… Du är så 

misslyckad att 

du till och med 

är tacksam för 

att någon ens 

vill vara 

tillsammans 

med dig… 

Du är inget 

värd… Du är 

misslyckad 

Förlorar tron på 

sig själv. 

Att anklaga sig 

själv 

 

Jag vill inte bli 

dömd.. Jag var 

rädd att hon 

skulle 

nedvärdera 

mig… Jag ville 

inte ta risken 

att utsätta mig 

för andras 

kritik 

Vill inte bli 

dömd. Rädd att 

bli nedvärderad 

och kritiserad 

Rädsla för att bli 

dömd och 

kritiserad 

Att leva i 

tystnad om sitt 

lidande 

Lidandet i 

relationen 

Dagarna fylldes 

av nya hot… 

Du kanske inte 

kommer att 

vakna imorgon 

bitti… Är det 

inte städat när 

jag kommer 

Hot om att hon 

inte kommer 

att vakna 

imorgon bitti, 

hot om att 

skjuta henne 

Dödshot mot 

kvinnan 

Hoten  
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tillbaka så 

skjuter jag 

skallen av dig 

Jag trodde att 

nu när jag fött 

honom en son 

så var jag 

säker… Din 

stolthet över 

detta nya liv vi 

skapat, denna 

pojke… Trodde 

på förändring 

Trodde på 

förändring och 

att jag var 

säker när jag 

fött hans barn 

Kärlek till barnet 

skulle skapa 

förändring 

Tron på en 

förändring 

Välbefinnandet i 

kärleken 

Jag älskade dig 

ändå… 

Förnuftet sa att 

jag måste 

lämna honom 

men känslorna 

sa något 

annat… Mitt 

hjärta ville att 

han skulle vara 

kvar hos mig 

Jag älskade 

dig. Förnuftet 

sa en sak och 

känslorna 

något annat. 

Hjärtat ville ha 

dig kvar 

Känslorna och 

hjärtat ville ha 

dig kvar pga 

kärleken 

Svårigheten i 

att lämna den 

man älskar 

 

Jag är läkare 

och ser att du 

inte mår bra… 

Jag hörde ordet 

tystnadsplikt… 

Kvinnan gav 

mig kraft 

Jag ser att du 

inte mår bra 

och jag har 

tystnadsplikt. 

Hon gav mig 

kraft. 

Att bli 

uppmärksammad 

och få stöd 

 Mötet med hälso- 

och 

sjukvårdspersonalen 

 

 

 


