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Förord 

Vi vill tacka de som medverkat till att denna studie kunnat genomföras. Det är de intervjuade 

kvinnorna som har gett denna studie djup och empirisk förståelse för detta problem.  

Vi vill även tacka Birgitta Berg Wikander som har handlett oss i vårt arbete. 

Tack till kvinnojourspersonal och polis som har gett oss den professionella synen på arbetet 

med misshandlade kvinnor.  
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Why do women stay in a violent relationship?  

A qualitative study with abused women. 

 

Abstract 

The purpose with this study was to create understanding why women stay in destructive 

relations. To succeed with this a qualitative method was chosen to execute the examination. 

Interviews were carried through with three women as well as with staff from the women´s 

crisis center and the police, then the text was analyzed and the result was shown. The result 

showed that women go through a process where they through adaptation gradually lose 

themselves. This is done by power and control from the men. The result shows that there is an 

evident pattern in the women´s experiences that can be referred to Lundgren´s (2004) 

Normaliseringsprocess (Normalizing process). An important conclusion appeared to be that it 

depends where in the process the woman is at the moment that determine if she manage to 

abandon the man. If the woman has not come to that turning-point but has got help from 

relatives or professionals to abandon the man there is a risk that she might return to the 

relation. Another conclusion showed that the turning-point is individual for every single 

woman. 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att skapa förståelse för varför misshandlade kvinnor stannar i 

destruktiva relationer. För att lyckas med detta valdes en kvalitativ metod för att utföra 

undersökningen. Intervjuer genomfördes med tre kvinnor samt med personal från kvinnojour 

och polis, därefter analyserades texten och resultatet redovisades. Resultatet visade att kvinnor 

genomgår en process där de genom anpassning så småningom förlorar sin självbild och 

verklighetsuppfattning. Detta sker genom mannens makt och kontroll. Resultatet visar att det 

finns tydliga mönster i kvinnornas upplevelser som kan hänvisas till Lundgren´s (2004) 

Normaliseringsprocess. En viktig slutsats visade sig vara att det beror på var kvinnan befinner 

sig i processen som avgör om hon klarar av att lämna mannen. Om kvinnan inte kommit till 

den ”vändpunkten” men fått hjälp av anhöriga eller professionella att lämna mannen finns 

risken att hon återvänder till relationen. En annan slutsats visade sig vara att vändpunkten är 

individuell för varje kvinna.  
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1 Inledande avsnitt 

 

1.1 Inledning 

Denna studie kommer att utforska kvinnomisshandel, ett aktuellt ämne som förmodligen inte 

någon kan undgå att lägga märke till då media nästan dagligen rapporterar kring detta tragiska 

fenomen. Tyvärr visade det sig vara mer vanligt förekommande än vad författarna kunde tro 

vid studiens början, och även om det inte fanns några nära erfarenheter visade det sig vid 

närmare eftertanke att någons bekants bekant eller släkting berördes av detta. En fråga väcktes 

då: varför stannar många kvinnor kvar i destruktiva relationer där misshandeln med tiden ofta 

tilltar, både i grad och i intensitet? Hur pass vanligt är då kvinnomisshandel?  Enligt BRÅ, 

Brottsförebyggande rådets statistik anmäldes år 2010, 22 459 fall av kvinnomisshandel där 

offret var över 15 år och var bekant med förövaren, vilket är en ökning med nästan 7 000 

anmälningar sedan 2001. Även om anmälningarna har ökat under senare år finns enligt BRÅ, 

fortfarande ett stort mörkertal – nästan 80 procent av detta våld leder ej till polisanmälan.  

Även om den ökade siffran av anmälningar beror på att kvinnor idag anmäler misshandel i 

större utsträckning än tidigare har dock ändå våldet ökat (www.bra.se). Detta väcker frågor 

som: varför ökar detta våld och varför polisanmäler ej kvinnorna?  

 

Det händer att misshandeln avslutas för kvinnan genom att hon dödas av sin man eller sambo. 

Under år 2000-2004 dödades 86 kvinnor i Sverige av en man som hon stod i nära relation till, 

vilket rör sig om 17 kvinnor per år, nästan 1,5 kvinna i månaden (Ryding, 2007). Varför väljer 

inte kvinnan att gå när hon utsätts för våld och innan hon blir dödad?  Eller kan det förstås 

som att hon inte väljer själv? Har mannen lyckats ta över kvinnans vilja? Kan kvinnan då 

återvinna den? Vad kan samhället och professionella göra för att hjälpa dessa utsatta kvinnor? 

Den bild många har om den misshandlande mannen som psykiskt störd eller alkoholiserad 

och den misshandlade kvinnan som svag och kanske redan socialt utsatt när hon möter 

mannen stämmer ej.  Även om det är vanligt att mannen har någon psykiatrisk problematik, 

låg social status eller är kriminellt belastad då det är fråga om dödligt våld (Ryding, 2007) 

visar brottsofferundersökningen Slagen dam (2001) på att kvinnomisshandel förekommer 

inom alla kategorier avseende ålder, samhällsklass, yrke, religion och etnicitet vilket visar att 

detta fenomen finns runt omkring oss alla i samhället. Kan vi få ökad medvetenhet om detta 

problem och en större kunskap om vad som kan göras för dessa kvinnor kan det vara till stor 

hjälp för dem. Författarnas inställning i denna studie är att de flesta män ej utövar våld. 

http://www.bra.se/
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är, att få kunskap och förståelse för kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer, varför de stannar och hur socialarbetare kan bemöta dem på ett professionellt sätt.   

 

1.3 Frågeställningar 

Vilken förståelse kan fås för kvinnor som utsätts för våld? Varför stannar de kvar i 

förhållandet? Vilket bemötande och tillvägagångssätt är lämpligt för professionella 

socialarbetare för att de ska kunna vara dessa kvinnor behjälpliga, oavsett om de väljer att 

stanna kvar i förhållandet eller att lämna det? 

 

1.4 Relevans till socialt arbete 

Kvinnomisshandel har tidigare setts som en familjeangelägenhet men idag ses det som ett 

samhällsproblem och det är många professioner i samhället som berörs av detta, många 

gånger finns även barn med i bilden som är starkt utsatta.  De lagändringar som har skett 

under senare år fastställer klart och tydligt att det är samhällets uppgift och ansvar, inte 

kvinnans, att utsatta kvinnor ska få stöd och skydd och dessutom bli väl omhändertagna och 

bemötta av myndigheter (Eliasson, 2003). Förutom det straff som mannen ska dömas till för 

det våld och lidande han har vållat kvinnan, är vård och behandling av honom också kopplat 

till det sociala arbetet.   

 

1.5 Avgränsningar och tillägnad kunskap 

Denna studie avgränsas till kvinnor som har levt i förhållanden där båda parter har svenskt 

ursprung då det valdes att ej studera fenomenet genom andra kulturers perspektiv. Vi hade en 

vision vid planerandet av studien att intervjua två kvinnor som fortfarande levde kvar i ett 

destruktivt förhållande, två kvinnor som hade lämnat det samt kvinnojourspersonal och polis.  

Det var ej lätt att få tag på dessa kvinnor, kvinnojouren fick tag på endast en. Två kvinnor 

lyckades ”komma till” oss genom att vi var öppna och talade om vårt arbete i vår omgivning. 

Dessa tre kvinnor har alla sedan ett antal år lämnat sitt destruktiva förhållande och det kan 

tyckas framgå att de alla har fått distans till det.  
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1.6 Uppsatsens disposition  

Uppsatsens första kapitel Inledning, presenterar syfte, frågeställningar, relevans till socialt 

arbete, avgränsningar samt uppsatsens disposition. Det andra kapitlet Bakgrund redovisar lite 

kort historik, definitioner av centrala begrepp och översikt över tidigare forskning. I kapitel 

tre, Teori och analysverktyg beskrivs valda teorier och kapitel fyra, Metod, innehåller 

förförståelse och studiens valda tillvägagångssätt, trovärdighet och etiska aspekter. Resultat 

och analys presenteras i kapitel fem och i sjätte kapitlet, Diskussion, sammanfattas och tolkas 

resultatet, diskussion förekommer om metodens för- och nackdelar, lite egna slutsatser och 

även förslag till fortsatt forskning. Avslutningsvis presenteras referenslista samt frågeguide. 

Denna studie har genomförts och skrivits av Eva Andersson och Margareta Fogelberg. Båda 

har haft ansvar för såväl studiens genomförande som bearbetning av text. Huvudansvaret för 

inledning och bakgrund har Eva Andersson haft medan Margareta Fogelbergs huvudansvar 

har varit teori och analysverktyg samt metod. Huvudansvaret för analys och diskussion har 

författarna haft tillsammans.  

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Historik 

Kvinnomisshandel har funnits sedan urminnes tider och det är viktigt att ha historiskt 

perspektiv på detta fenomen som kan leda till ökad förståelse. Mäns överordning har 

förekommit sedan tidernas begynnelse, mannen har setts som det starkare könet och har stått 

för fostran och försörjning av familjen. Kvinnan har sedan barnsben varit utelämnad åt 

mannen, först åt sin far och sedan åt sin make. Kvinnor ansågs tidigare ofta obenägna att 

tänka självständigt och att fatta egna beslut, vare över sig själv eller sina barn (Eliasson, 

2003). Oavsett hur dåligt äktenskapet kunde vara hade kvinnan ingen möjlighet att avsluta 

detta, inte förrän 1915 kom rätten till skilsmässa om det fanns tecken på ”djup och varaktig 

söndring” (Eliasson, 2003). Sverige införde 1965 lagen om förbud mot våldtäkt inom 

äktenskapet, något som tidigare sågs som en ”rättighet” mannen hade (Eliasson, 2008).  Men 

kvinnors arbete, kamp och krav om jämställdhet har gett resultat, 1982 kom lagen där 

kvinnomisshandel hamnar under allmänt åtal vilket innebär att även andra, än endast kvinnan 

själv, kan anmäla våld mot kvinnan. Paradoxalt nog är det ändå de flesta gånger kvinnans 

”ansvar” då våldet nästan alltid sker bakom stängda dörrar (Eliasson, 2003). 

Kvinnomisshandel har under senare år åskådliggjorts och uppmärksammats, dels genom 
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lagstiftning och dels genom större medvetenhet och även om kvinnomisshandel förekommer i 

hög grad idag, 2011, har en attitydförändring skett inom detta område. Kvinnorna behöver 

inte längre känna sig ensamma i sin utsatta situation, det finns med henne många fler och idag 

ses kvinnomisshandel som ett problem för samhället och det finns idag stöd och hjälp att tillgå 

som inte fanns tidigare (Johnsson-Latham, 2008).  

 

2.2 Begreppsförklaringar 

Kvinnomisshandel = våld mot kvinnor: omfattar varje könsbetingad händelse där det 

förekommer psykisk, fysisk eller sexuell skada eller lidande inom både privat och offentlig 

sfär (www.kvinnokonventionen.se) 

Paternalism: pater betyder fader på latin, föreställningar om att män har ett högre värde än 

kvinnor, därigenom kan också mannen ses som norm och kvinnan som avvikande (Johnsson-

Latham, 2008) 

Anpassning, gradvis anpassningsprocess till våldet. Kvinnan försöker i ett relativt tidigt skede 

anpassa sig för att ”leva upp” till mannens förväntningar på henne, hon anpassar sig för att 

våldet ska ta slut.  Hon ser sig själv vara orsaken till våldet efter ständig indoktrinering av 

mannen. Trots denna anpassning upphör inte våldet, i stället ökar det och blir grövre, nu 

handlar anpassningen om kvinnans överlevnad.   Att kvinnan anpassar sig till våldet behöver 

inte innebära att hon inte gör motstånd (Lundgren, 2004) 

Internalisering, kvinnan införlivar gradvis mannens våld och motiv, hon kan börja se sig själv 

vara skyldig till mannens våldsutövning (Lundgren, 2004) 

Normaliseringsprocess, en dramatisk nedbrytningsprocess där normer och gränser gradvis 

förskjuts, våldet internaliseras och våldet kan ses som ”normalt” (Lundgren, 2004)  

Vändpunkt, det tillfälle i uppbrottsprocessen som påverkar kvinnan att till slut gå. Ofta kan det 

vara livsavgörande händelser, en fråga om liv eller död, fysisk eller psykisk, för kvinnan själv 

eller för någon annan såsom barn eller djur. Vid denna vändpunkt har kvinnan ofta ”nått 

botten”, det vill säga; att ha känsla av att ha givit upp, att allt är slut (Holmberg och Enander, 

2004) 

Uppbrottsprocess, en frigöringsprocess från den misshandlande mannen som omfattas av tre 

skeden. Att bryta upp innebär ett fysiskt avsked, att bli fri handlar om att ”klippa”  det  starka 

emotionellt band som har skapats till mannen och att förstå är den sista och den väldigt 

viktiga processen för kvinnan. En kognitiv process, när hon först kan se sig själv som en 

”misshandlad kvinna”, därigenom kan hon också släppa den skuld som ofta förekommer mot 

http://www.kvinnokonventionen.se/
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mannen. En svår och smärtsam process för kvinnan, men nödvändig för att hon ska kunna få 

sin frihet tillbaka (Holmberg och Enander, 2004) 

Det traumatiska bandet, ett band som symboliskt kan liknas vid ett tjockt band som är 

bestående av flera sammanflätade snören varav det för kvinnan är viktigt att kunna klippa av 

alla dessa innan hon kan frigöra sig mentalt från mannen. En process som kräver arbete och är 

tidskrävande (Larsdotter, 2011). Det traumatiska bandet kan även beskrivas som ett 

kärleksband, där många starka känslor är inblandade (Holmberg och Enander, 2004) 

 

2.3 Tidigare forskning 

Det finns mycket att tillgå i tidigare forskning inom detta ämne, efter sökning i databaser 

valdes avhandlingar och artiklar av forskare som är ledande inom kvinnomisshandel och som 

ansågs passa vår studie. En SOU-rapport har också valts samt en brottsofferundersökning för 

att ta del av statistik.  

 

Holmberg och Enander (2004) beskriver i en avhandling om de uppbrottsprocesser som 

förekommer i en destruktiv relation innan kvinnan kan lämna den. Hur kvinnan gradvis bryts 

ned, ”anpassar” sig till våldet och internaliserar det, hur motstånd paradoxalt nog kan ha 

kvarhållande effekt. Uppbrottsprocessen innehåller tre skeden som alla behövs om kvinnan 

helt ska återfå sin frihet fullt ut.  Ett feministiskt perspektiv där maktförhållanden mellan 

mannen och kvinnan bidrar och möjliggör att våldet kan ”normaliseras”, vilket kan studeras 

på en strukturell, social/psykologisk nivå.  

 

SOU (2004.121) är en statlig, offentlig utredning som omfattar myndigheter, mansvåld och 

makt där våldet ska ses som brist på jämställdhet och frångå ett avvikelseperspektiv.  Detta 

perspektiv kan egentligen ses som ett ”försvar” för den våldsutövande mannen genom att till 

exempel lägga skulden, ansvaret på psykiska, bakomliggande problem. Mannen kan då ses 

som avvikande, vilket oftast inte är fallet. Rapporten påtalar vikten av myndigheters 

upprätthållande av ett könsmaktsperspektiv om varaktig förändring ska kunna uppnås. 

 

Enander (2008) fokuserar på emotioner och kognitioner som är skapade runt akten av att 

lämna en våldsutövande man. Makt, dominans, manlighet, syfte och skrämsel är specifika 

definitioner som våldet sammankopplas med i denna artikel. Att bryta upp och att förstå är en 

kognitiv och ofta långvarig process som omfattar mycket känslor, ofta förekommer mycket 

skam och känslan av att ”vara dum”. Mannen växlar mellan ”Mr Jekyll” och ”Mr Hyde”, när 
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”Mr Hyde” blir dominerande bryts den kognitvia och emotionella dissonansen hos kvinnan 

och det öppnas upp för andra kognitiva processer som kan leda till uppbrott. 

 

Hydén (1995) har intervjuat både kvinnor och män för att studera symbolisk interaktionism 

dem emellan, vilka olika perspektiv de kan ha på ett verbalt våld, ett verbalt våld som ofta 

även slutar i fysikt våld. De våldsutövade männen beskriver att de utövar våld för att få 

kvinnan att sluta prata ”skit”, de vill få henne att uppträda som de önskar och det är ett 

effektivt medel för att skada hennes självkänsla.  De påtalar också att de har fått total 

minnesförlust vid sina aggressionsutbrott, något som vid upprepade intervjuer motsägs av 

dem själva. De börjar plötsligt minnas, den våldsamma akten är en medveten handling och 

fullt kontrollerad. Den centrala kärnan i våldet består av makt och kontroll.  

 

Hydén (2011) presenterar i ny forskning det sociala nätverkets betydelse. Ett nätverk som kan 

bidra till att kvinnan stannar kvar i relationen och våldet kan fortsätta är då närstående inte ser 

våld som något acceptabelt eller moraliskt försvarbart, men de vill ej erkänna att något sådant 

förkastligt försiggår inom deras familj, därigenom kan de heller ej stödja kvinnan. De kan 

också tycka om mannen och misstro kvinnans berättelse.  Däremot om nätverket tror på 

kvinnan och aktivt stöttar henne ger det goda förutsättningar för att hon ska kunna bryta upp. 

Studien visar på att kvinnan lämnar den våldsutövande mannen, det är bara en fråga om när. 

Någon vändpunkt ”hittas” inte i denna studie, kvinnan har haft i sina tankar att bryta upp 

redan från första slaget.  

 

En stor, omfattande brottsofferundersökning om mäns våld mot kvinnor visar bland annat ett 

starkt samband mellan mannens kontrollbehov och hot och våld. Den visar också på, att även 

om kvinnan lämnar mannen behöver inte våldet mot henne upphöra. Han kan fortsätta med 

sina trakasserier och i vissa fall även döda henne. Varför kvinnor inte polisanmäler beror till 

stor del på att de känner skam och skuld och nästan hälften av kvinnorna kan tycka att 

händelsen i sig är för obetydlig. Tydliga samband finns mellan de som har varit utsatta för 

våld och självmordstankar och självmordsförsök, Lundgren m.fl. (2001).  

 

Denna tidigare forskning visar på ett kontroll- och maktbehov hos den våldsutövande mannen. 

Mannen har en oförmåga att kommunicera verbalt men visar stor intelligens när han sakta 

men säkert bryter ner kvinnan psykiskt, och ett behov att genom våldet känna sig manlig.   
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3 Teori och analysverktyg 

 

3.1 Valda teorier 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har tre teorier valts ut. Socialpsykologisk teori med 

inriktning psykologi där fokus ligger på individen och de strukturer och processer som finns 

inom henne (Augustsson, 2005). Som en fördjupning av denna teori valdes 

Normaliseringsprocessen, en teori där Eva Lundgren beskriver hur kvinnans gränser stegvis 

suddas ut med hjälp av mannens manipulativa beteende. Detta innebär att misshandeln till slut 

upplevs normalt istället för avvikande vilket innebär att våldet internaliseras, det vill säga att 

mannens verklighet även blir kvinnans verklighet (Lundgren, 2004). Dessa teorier valdes för 

att försöka förstå varför kvinnor stannar kvar i destruktiva relationer där de utsätts för fysisk 

och psykisk misshandel. Genom teorierna kan det studeras hur kvinnans tankar och 

uppfattningar ter sig samt vad som händer inom kvinnan genom samspelet med mannen och 

hennes övriga sociala omgivning. Teorierna hjälper även till att förstå hur processen fortlöper 

för kvinnan. Till sist valdes teorin Empowerment. Payne (2005) menar att denna teori syftar 

till att individen ska få makten över sitt eget liv.  Denna teori kan anses vara behjälplig i det 

professionella bemötandet av kvinnor som blir utsatta för misshandel, genom att ge dessa 

kvinnor verktygen för att återfå makten över sitt liv. 

 

3.2 Attitydbegreppet  

Augustsson skriver att socialpsykologisk teori med inriktning psykologi belyser strukturer och 

processer som finns inom individer. Teorin används för att förstå individers uppfattningar om 

sig själva och dess omgivning vilket innebär att fokus ligger på individers inre processer 

(Augustsson, 2005). Denna studie belyser begreppet attityder som, Augustsson skriver, är ett 

begrepp som formas och uttrycks genom perspektiven kognitioner, affektioner och beteenden. 

Attityder kan uttryckas genom en eller en kombination av dessa perspektiv (Augustsson, 

2005). För att bättre förstå innebörden av dessa perspektiv redovisas de enskilt. I Augustsson 

står att kognitioner kan formas av personliga erfarenheter och kommer till uttryck mot något 

som individen har i åtanke, detta kallas för ett attitydobjekt. Attitydobjekt kan till exempel 

vara självförtroende eller partnern i en relation.  Kognitionen uttrycks genom en reaktion mot 

attitydobjektet, denna reaktion kan bli positiv, negativ eller neutral. Augustsson förklarar att 

även affektioner är riktade mot attitydobjektet. Affektionerna innebär olika känslor och 
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sinnesstämningar som individen sätter ihop med attitydobjektet, detta kan uttryckas utifrån 

personliga erfarenheter precis som kognitionerna. Känslorna som uppkommer gentemot 

attitydobjektet kan antingen vara negativa eller positiva (Augustsson, 2005). Det sista 

perspektivet som attityder innehåller är beteenden, vilket Augustsson beskriver innebär 

individens anknytningar till attitydobjektet samt hur denne sedan planerar att agera och agerar 

gentemot attitydobjektet. Beteenden kan komma till uttryck genom positivt agerande eller 

negativt agerande (Augustsson, 2005). Tidigare nämndes att attityder kan komma till uttryck 

ur dessa perspektiv, dock betyder det inte att en attityd behöver komma till uttryck genom alla 

tre perspektiv utan en eller två av dessa i olika kombinationer. Augustsson (2005) skriver att 

desto närare relation personen har till attitydobjektet desto fler perspektiv kan komma till 

uttryck i dennes attityd.  Inom forskning diskuteras hur attityder påverkar individens beteende 

och Augustsson förklarar att individens avsikter med ett visst beteende bör vägas in samt vad 

ett beteende har för nyttobetoning. Augustsson förklarar vidare att nyttobetoning innebär de 

konsekvenser beteendet får för individen, med detta menas direkt belöning eller bestraffning i 

samband med beteendet. Utifrån att individen gör kopplingen huruvida beteendet genererar 

belöning eller bestraffning kan denne anpassa sitt beteende för att undvika negativa 

konsekvenser (Augustsson, 2005). Att människor har attityder är för att skydda det egna jaget 

och hjälpa individer att leva i förhållande till omvärlden. Vidare skriver Augustsson (2005) att 

individen, med hjälp av attityder, kan anpassa sig till sin miljö för att på bästa sätt leva ett 

fungerande liv. 

 

3.3 Normaliseringsprocess 

Lundgren förklarar att mäns våld mot kvinnor sker i alla samhällsklasser och i alla åldrar, det 

går inte att urskilja ett mönster att män med viss social status, utsatthet, alkoholkonsumtion 

eller arbetslöshet misshandlar kvinnor. Vidare menar Lundgren att förståelse av våld, kön, 

sexualitet och makt är tätt sammanlänkade för de parter som är inblandade i våldet. Detta 

innebär bland annat att gränsen mellan kärlek och våld suddas ut (Lundgren, 2004). 

Normaliseringsprocessen är, enligt Lundgren, inte framtagen för att beskriva processen utan 

ska användas som en analytisk/teoretisk modell där en eller flera mekanismer kan kopplas 

samman för att förstå processen och för att urskilja mönster. Lundgren (2004) menar att 

normaliseringsprocessen kan se olika ut för kvinnor och att denna modell ska hjälpa till att 

skapa förståelse för själva händelseförloppet.  Lundgren beskriver att normaliseringsprocessen 

för kvinnan innebär att hon anpassar sig till våldet genom att förse sig med ett visst 

förhållningssätt, vilket innebär att kvinnan bryts ner. Detta betyder att våldet internaliseras 
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och mannens verklighet även blir kvinnans verklighet (Lundgren, 2004). Lundgrens studie 

(2004) utgår ifrån kvinnan, dock kommer här en kort sammanfattning om hur mannen i 

normaliseringsprocessen tar kontrollen över kvinnan, detta för att få en bättre bild av vad 

mannen uppnår genom processen. Lundgren (2004) beskriver hur mannen stegvis bryter ner 

kvinnan genom att kontrollera hennes livsutrymme, detta gör han genom att ha full kontroll på 

våldsutövandet. Männen beskyller oftast kvinnan för våldsutövandet, han menar att hon 

provocerar honom till handlingen, genom att inte leva upp till mannens förväntningar som har 

att göra med uppförande, åsikter, kvinnlighet, underordning, matlagning med mera. Männen 

sätter gränser med våldet och menar att de måste göra detta för att uppfostra kvinnan så hon 

lever upp till den bild mannen har av henne, dock kan kvinnan aldrig leva upp till mannens 

förväntningar då mannen hela tiden ändrar denna idealbild (Lundgren, 2004). 

Normaliseringsprocessen för kvinnan kan, enligt Lundgren (2004), liknas vid en 

nedbrytningsprocess. Genom att utgå ifrån mannens strategier vad gäller kontroll av kvinnans 

livsutrymme visas här vad som händer inom kvinnan, hur normaliseringsprocessen kan se ut 

för henne. Lundgren menar att följden av våldsutövandet leder till att kvinnan anpassar sig till 

mannen och våldet. Anpassning, enligt Lundgren, är ett aktivt förhållningssätt för kvinnan att 

hantera våldet och relationen till mannen. I början upplevs våldet som onormalt och fel för att 

sedan förväntas, accepteras och försvaras. Detta innebär att kvinnans gränser för vad som är 

accepterat och normalt suddas ut och ständigt skjuts fram, vilket gör att kvinnan anpassar sig 

efter mannen. Till slut blir det omöjligt för kvinnan att se skillnad på våld och kärlek, dessa 

två hör samman i den verklighet hon befinner sig i. Genom att kvinnan blir avtrubbad kan hon 

inte skilja på vad som är normalt och inte. Då gränserna suddas ut kan kvinnan gå från att vara 

en stark självständig kvinna till en totalt underordnad kvinna, vilket innebär att hon anpassar 

sig efter mannens bild av den underordnade kvinnan.  

 

Kvinnan börjar beskylla sig själv för att mannen utövar våld mot henne, genom att ”vara 

egoistisk”, ”inte veta sin plats” och ”inte vara en bra mamma”. Detta som då är mannens 

övertygelser finns nu inom kvinnan och hon upplever detta som sanningen (Lundgren, 2004). 

Genom isolering stärker mannen detta ytterligare. Lundgren menar att isolering av kvinnan 

innebär att för kvinnan finns inte längre några sociala erfarenheter, mannen kapar alla sociala 

kontakter vilket gör att allt kvinnan upplever sker i förhållande till mannen. Som exempel kan 

ges att kvinnan jämför en kväll med våld och smärta mot en annan kväll med kärlek och 

ömhet, då mannen ses som en normal man ur kvinnans perspektiv genom att han även kan 

vara ”snäll” och utöver detta har kvinnan ingen att diskutera dessa erfarenheter med vilket 
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innebär att det inte är någon som säger vad som är skillnaden mellan gott och ont. Vidare 

menar Lundgren att för kvinnan stärks mannens kontroll genom att växla mellan våld och 

kärlek, ena stunden får kvinnan ta emot slag för att sedan ha mannen gråtande i sina armar då 

han ber om förlåtelse. Kvinnan blir både tanke- och känslomässigt förvirrad och hon blir 

beroende av mannen, detta skapar tillgivenhet och ger mannen makt och kontroll över 

kvinnan. Denna hjärntvätt som sker genom kontrollerade strategier gör att kvinnan får svårt 

att upprätthålla en egen verklighetsuppfattning (Lundgren, 2004). Lundgren menar att 

konsekvenserna av detta blir att våldet normaliseras och internaliseras vilket innebär att 

kvinnan identifierar sig med våldet. Mannens verklighet, vilket innebär att bryta ner kvinnan 

och få henne att ta skulden för våldet, blir genom internalisering även kvinnans verklighet 

(Lundgren, 2004).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att kvinnan anpassar sig till våldet och detta gör att det 

normaliseras. Den kontrollerade nedbrytningsprocessen krymper kvinnan och hennes 

livsutrymme vilket gör att mannen får makt och kontroll över henne. Lundgren menar att 

kvinnan har störst möjlighet att lämna mannen när våldet nyligen börjat och kvinnan 

fortfarande har sin egen verklighetsuppfattning. Vidare menar Lundgren att även om kvinnan 

tar sig ur sitt förhållande kan våldsprocessen fortfarande prägla henne. Hon behöver en 

återupprättelseprocess för att kunna gå vidare vilket innebär professionell hjälp samt stöd från 

vänner och bekanta (Lundgren, 2004). 

   

3.4 Empowerment 

Payne beskriver att syftet med empowerment är att hjälpa individer att ta kontrollen över sina 

liv. För att kunna göra detta måste följderna av sociala och personliga hinder reduceras vilket 

leder till att individen bygger upp självförtroendet och därigenom ökar förmågan att påverka 

personliga beslut samt personligt agerande (Payne, 2005). Vidare skriver han att 

empowerment är viktigt för den sociala utvecklingen där olika dimensioner - personlig, social, 

pedagogisk, ekonomisk och politisk- kan sammankopplas och därigenom leda till personliga 

uppfyllda behov, förmåga att påverka andra samt att påverka på en politisk nivå (Payne, 

2005). För att använda empowerment i socialt arbete påpekar Payne att de professionella 

under en viss tid använder sin makt för att hjälpa individen till kontroll över sitt liv. Detta 

kräver resurser som idag, på grund av nedskärningar, kan begränsa arbetet med 

empowerment. Meningen är att så länge det behövs ska professionella stödja individen för att 

denne ska kunna styra sitt liv. Genom att hjälpa individen med detta kommer många individer 
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till insikt att de faktiskt har makt att förändra sitt liv (Payne, 2005). Payne (2005) beskriver att 

empowerment bör öka social rättvisa, ge ökad trygghet samt skapa social jämlikhet, tre 

aspekter som borde framträda i arbete med våldsutsatta kvinnor. I Askheim definieras 

empowerment: ”… att tillskansa sig styrka, kraft och makt, betyder i denna kontext att 

personer eller grupper, som befinner sig i en maktlös position, ska skaffa sig styrka som kan 

ge dem kraft att komma ur maktlösheten” (2007:18). Vad som uppnås med empowerment är 

att individer kan övervinna sin maktlöshet genom att klara av att bemöta de eller det som 

trycker ner dem, att stå upp mot dem och inse att deras liv är lika mycket värt som andras. 

Individen tar kontrollen över sitt eget liv och får de verktyg som behövs för att klara detta 

(Askheim, 2007). Askheim beskriver att det grundläggande för empowerment är att man har 

en positiv tro på individen samt man tror att denne vet sitt eget bästa och vill sitt eget bästa. 

För att individen ska kunna inse sitt eget bästa och skapa ett liv därefter måste denne vara 

aktiv och agerande vilket kan uppnås genom att frambringa de rätta förhållandena (Askheim, 

2007).  

 

4 Metod 

 

4.1 Förförståelse 

Innan denna studie påbörjades kändes ämnet kvinnomisshandel aktuellt och intressant. Ämnet 

bemöts oftast av inställningen ”Varför går hon inte?”. En enkel kommentar till ett komplicerat 

och invecklat fenomen. Vi hade inga egna erfarenheter av kvinnomisshandel men funderade 

hur det kan komma sig att många kvinnor i det tysta lider i destruktiva förhållanden och inte 

gör någonting åt detta. Mängder av litteratur samlades in som förklarade hur komplicerat detta 

fenomen är och hur lång och invecklad processen är för dessa utsatta kvinnor.     

 

4.2 Forskningsdesign 

Då studiens syfte var att få ökad förståelse varför misshandlade kvinnor stannar kvar i 

destruktiva relationer beslutades att en kvalitativ metod skulle utföras. Larsson menar att man 

med en kvalitativ metod ska försöka förstå intervjupersonens inre livsvärld, vad denne 

upplever, känner och tänker. Genom ett empatiskt bemötande tar intervjuaren del av 

intervjupersonens ord, beskrivningar och känslor (Larsson, 2005). Då denna studie bygger på 

ett känsligt ämne kände vi att ett empatiskt bemötande skulle ligga till grund för intervjuerna. 

Vidare menar vi att kvalitativ metod lämpar sig bäst i denna studie då vi vill fördjupa oss i 
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ämnet och beskriva processen för att skapa förståelse för de misshandlade kvinnorna. För att 

detta ska uppnås ska tydliga beskrivningar från intervjuerna ges samt kopplingar till teorier 

och tidigare forskning göras. Augustsson menar att kvalitativa metoder har styrkan att ”… 

studera sociala fenomen via forskarens tolkningar…” (2005:136) samt att ”de utgör en bra 

grund för omfattande beskrivningar av det som studeras” (2005:136). Slutligen vill vi att den 

enskilda individen ska stå i fokus och att hennes berättelse ska få den uppmärksamhet som 

den förtjänar. Larsson (2005) menar att den kvalitativa metoden belyser individen ur ett 

helhetsperspektiv där denne inte endast ses som en enskild variabel.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Då litteratur skulle samlas inför studien valdes några svenska kända forskare inom ämnet 

kvinnomisshandel. Det valdes ut både tidigare forskning samt litteratur från de ledande 

svenska forskarna inom ämnet, Hydén, Lundgren samt Enander. En SOU-rapport samt en 

artikel i tidningen Socionomen kompletterade studien och fyllde i kunskap om ämnet.  

 

Då intervjufrågor skulle skapas togs ämnen från den litteratur som lästs för att få en 

helhetssyn på fenomenet. Fyra teman låg till grund för frågorna: Förhållandet, Våldet, Känslor 

samt Uppbrottet. Under varje tema fanns några frågor som var kopplade till det valda temat, 

dock fick kvinnorna fritt berätta sin historia medan vi såg till att den röda tråden följdes 

genom de valda temana och dess frågor. Även följdfrågor tillkom beroende på hur 

intervjupersonen svarade (se bilaga 2).  Denna metod kändes mest relevant för studiens syfte 

och kan likställas med Larssons ”den allmänna intervjuguiden”. Larsson beskriver denna som 

en checklista där forskaren formulerar relevanta teman som i detalj djupare ska beskrivas 

utifrån intervjupersonens berättelse. Under varje tema finns några öppna frågor som justeras 

utifrån hur intervjun fortlöper. En del svar får man utan att behöva ställa alla frågor i en viss 

ordning eller ställa dem alls (Larsson, 2005). Många frågor besvarades under intervjun utan 

att de behövde ställas. 

 

För tolkning av intervjutexterna har vetenskapsfilosofierna hermeneutik och fenomenologi 

använts. Dessa två vetenskapsfilosofier innebär, enligt Kvale (1997), att tolka en texts olika 

delar samt dess helhet för att få ett helhetsperspektiv och få förståelse för hur en process kan 

se ut. Dessutom kan en förståelse för sociala fenomen fås genom att studera individens egna 

perspektiv samt genom att beskriva vad som händer och hur det händer genom detaljerade 

beskrivningar (Kvale, 1997). 
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4.4 Process 

I studiens början fanns en önskan att intervjua fyra kvinnor, två av dessa skulle finnas kvar i 

ett destruktivt förhållande medan två skulle ha lämnat det. Därutöver skulle personal från 

kvinnojour och polis intervjuas. Då det inte var lätt att få tag på kvinnor till intervjuer 

genomfördes totalt fem intervjuer, tre med misshandlade kvinnor som lämnat det destruktiva 

förhållandet, en intervju med personal från kvinnojour samt en intervju med polis som arbetar 

med familjevåld. Intervjuerna är gjorda på en mindre ort i Sverige. Genomförandet av 

intervjuerna skedde i tre av fallen med bandspelare och i två fall utan bandspelare, detta 

gjordes i samråd med intervjupersonerna. Intervjuerna med de misshandlade kvinnorna pågick 

under två till fyra timmar per intervju och de utfördes av endast en intervjuare då ämnet är 

känsligt och det då kan antas att kvinnorna kände sig tryggare med att berätta sin historia och 

lättare kunde känna sig avslappnad i den känsliga situationen. Intervjun med personal från 

kvinnojouren genomfördes av två intervjuare då denne hör till ”de professionella” och arbetar 

med dessa kvinnor, intervjun med polisen genomfördes av en intervjuare på grund av 

praktiska skäl. Detta var ett upplägg som kändes mest relevant för att få de breda och djupa 

beskrivningar som eftersöktes.     

 

4.5 Studiens tillförlitlighet 

För att öka validiteten i denna studie fick intervjupersonen fritt berätta sin historia, sina 

upplevelser samt sina känslor. Öppna följdfrågor ställdes om mer detaljerade svar önskades. 

Dessutom spelades intervjuerna in i tre av intervjuerna vilket innebar att de kunde spelas upp 

obegränsat antal gånger och därmed ge tydligare beskrivningar av intervjupersonens 

upplevelser. En kvinna ville ej att bandspelare användes, vid denna intervju har intervjuaren 

varit extra noggrann vid sitt lyssnande. Samtalet ”stannades” upp då det fanns anledning för 

intervjuaren att få det som tolkades bekräftat. Då kvinnan uttalade något som kunde antas vara 

väl användbara citat i analysen gjordes pauser för att tid skulle ges till anteckningar som var 

väl överensstämmande med intervjupersonens uttalanden.  Larsson (2005) menar att i en 

kvalitativ studie blir validitet lite mer komplicerat, dock utgör informationsrika beskrivningar 

där intervjupersonen fått uttrycka sig fritt, en bättre grund för intervjuaren att kunna ge bättre 

och rikare beskrivningar om det undersökta fenomenet, vilket skapar högre validitet Ännu ett 

sätt att skapa validitet är att ställa öppna frågor som fokuserar på det valda fenomenet 

(Larsson, 2005), vilket gjordes i denna studie. Även reliabiliteten ökar genom att ställa öppna 

frågor (Kvale, 1997), vilket eftersträvades i denna studie. Kvale (1997), menar att reliabiliteten 
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ska syfta till att undvika ”godtycklig subjektivitet”, med detta i åtanke har denna studie 

genomförts med stöd av tidigare forskning samt aktuell och relevant litteratur där ledande 

forskare inom ämnet refereras.  

 

Denna studie har genomförts med hjälp av tre misshandlade kvinnor och syftar inte till att 

generalisera resultaten. Meningen med studien var att individen och dennes upplevelser skulle 

belysas och analyseras. Resultaten påvisar förvisso mönster, dock ses denna studie utifrån 

Kvales humanistiska syn på detta, ”… varje situation är unik, varje fenomen har sin egen inre 

struktur och logik” (1997:209).   

 

4.6 Etiska aspekter 

De kvinnor som intervjuats i denna studie har utsatts för fysiska och psykiska kränkningar, 

misshandel som dessutom är olagliga handlingar. Detta innebär givetvis att ett etiskt 

ställningstagande gentemot dessa kvinnor är en stor del av studien. Det var viktigt före, under 

och efter intervjuerna att dessa kvinnor kände sig trygga i sin medverkan. Kvale menar att 

intervjupersonerna ska erhållit information om studiens syfte och vad detta innebär. Vidare 

menar han att intervjupersonen ska få konfidentialitet som innebär att de privata uppgifter 

som intervjupersonen uppger inte ska avslöjas i den redovisade texten, deras identitet ska inte 

kunna avslöjas. Dessutom ska konsekvenser vägas in i studien, vilka fördelar samt nackdelar 

denna kan ge intervjupersonen och studiens författare (Kvale, 1997). Utifrån Kvale där det 

står om etiska argument gavs ett brev ut, via Kvinnojouren, till kvinnorna som skulle delta där 

de upplystes om studiens syfte, dess innehåll samt att kvinnornas identitet inte skulle avslöjas 

(se bilaga 1). Vidare beskrev brevet att många känslor kunde uppröras då intervjun pågick 

samt direkt eller en tid efter intervjun och om detta skedde kunde kvinnorna få kontakt med 

oss för att samtala om det var något som de ville ändra på, förtydliga eller om de hade andra 

synpunkter. Kvinnorna informerades även om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan.  
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5 Resultat och analys  

 

Utifrån intervjuerna följer nu en analys med fokus på vad det är som gör att kvinnan stannar 

kvar i ett destruktivt förhållande och vad som är viktigt för de professionella att tänka på i 

arbetet med dessa kvinnor.  I analysen och resultatet fokuseras det på attitydbegreppet, 

samspelet mellan kvinnan och mannen, men även mellan kvinnan och hennes omgivning och 

vad det är som bidrar till att hon stannar kvar i ett förhållande där hon ständigt utsätts för 

grova övergrepp. Det kommer även att fokuseras på kvinnans kognitioner, hur hon tänker om 

sig själv och dess inverkan för att få förståelse som kan vara av stor vikt om den 

professionelle ska kunna vara henne behjälplig.  

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Intervjupersonernas namn är fingerade. 14-29 år har förflutit sedan kvinnorna lämnade sina 

män.  Mannen kommer att benämnas ”man” oavsett om de var gifta eller ej.  

 

Karin, 54 år, träffade mannen då hon var drygt tjugo, efter ett halvår blev Karin gravid och 

mannen började förändras, han blev våldsam. Våldet eskalerade och blev allt grövre. Psykiskt, 

fysiskt och sexuellt våld förekom.  Förhållandet pågick i fem år, då var han nära att döda 

henne men hon lyckades fly – eller tillät han henne fly?  Någon polisanmälan om misshandel 

gjordes aldrig. Karin har ett barn tillsammans med mannen, en dotter som han några år senare 

utsatte för incest.   Karin har ej sökt professionell hjälp för detta problem specifikt men tycker 

ändå att hon har kunnat bearbeta det och ser sig idag vara fri från mannen. Hon är sedan några 

år tillbaka förtidspensionerad på grund av sviter av den allvarliga misshandel han utsatte 

henne för.  

 

Sara, 35 år, träffade mannen då hon var drygt tjugo och blev hopplöst förälskad vid första 

ögonkastet. Fyra månader förflöt innan han gav sig på henne första gången. Psyksikt, fysiskt 

och sexuellt våld förekom.  Förhållandet varade i ett och ett halvt år, det avslutades genom att 

polisen skjutsade henne till en kvinnojour. Därigenom lyckades aldrig Sara klippa det 

traumatiska bandet och kan ej se sig vara fri från honom fast tolv år har förflutit sedan dess 

och trots att hon har fått professionell hjälp. Sara har inget barn tillsammans med mannen. 

Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse för misshandel av Sara och även av en 

annan kvinna som han hade en relation med samtidigt som han var sambo med Sara. Sara 
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inledde senare en relation där hon blev psykiskt misshandlad, en man som hon har en son 

tillsammans med. Den mannen är idag död med självmord som dödsorsak.  

 

Mona, 45 år, träffade sin man i 20 årsåldern. Hon upplevde honom som underbar. Han gav 

henne presenter, bjöd henne på resor och gav henne fina komplimanger. Efter några år gifte 

de sig och efter detta förändrades mannen nästan omedelbart. Han utsatte aldrig Mona för 

fysisk misshandel i form av våld, men psykisk misshandel blev hennes vardag. Mannen tog 

kontroll över hennes liv genom att skjutsa henne till och från jobbet, begränsade hennes 

umgängeskrets och bestämde hur hon skulle agera. Efter sju år fick Mona nog och ansökte om 

skilsmässa, vilket mannen gick med på. Han hade då träffat en ny kvinna som han hade 

kontroll över. Mona beskriver att hennes advokat räddade henne. Mona hade tappat livslusten 

men advokaten skötte all kontakt med mannen, även om han en del gånger lyckades ta 

kontakt med Mona för att försöka fortsätta kontrollera och skrämma henne. Mona har ett barn 

med tillsammans med mannen. Även om Mona lämnade mannen för drygt 14 år sedan 

försöker han än idag ”komma åt” henne genom deras gemensamma barn.  

 

Elin, har polis som yrke och arbetar inom familjevåldsroteln och har många års erfarenhet 

inom detta arbetsområde.  

 

Berit, arbetar på kvinnojouren och har under många år arbetat med att vara ett stöd åt 

misshandlade kvinnor. 

 

5.2 Tema 1, Förhållandet 

Studiens första tema är förhållandet, utifrån frågeguiden kan en bild och förståelse fås varför 

kvinnan valde att ingå i en relation med mannen och hur förhållandet sedan har utvecklats. 

Något som kvinnorna beskrev är att de kände sig utvalda av mannen, något som enligt 

Lundgren (2004) är vanligt förekommande, kvinnan ”inser” vilken tur hon har haft som 

träffade just honom. Detta plus den starka kärlek som kvinnorna beskrev att de trodde sig 

känna är fullt tillräckligt för att förstå varför de fastnade för denna man.  Karin beskrev sitt 

första möte med sin man: han var annorlunda än andra män, han var väldigt snygg, brun, 

maskulin och dessutom var han väldigt trevlig och verkade belevad. ”Jag blev ju stolt att han 

visade mig intresse … allting var som en dröm rent utsagt.” Att mannen är annorlunda tycks 

också vara en vanlig uppfattning som kvinnorna har (Lundgren, 2004). Även Mona 

uppfattade mannen som annorlunda, han uppvaktade henne ständigt och hon kände sig unik 
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som fick all uppmärksamhet: ”det var en helt fantastisk relation, jag har nog aldrig blivit så 

uppvaktad någon gång.”  Elin, polisen som arbetar med familjevåld påtalade också att 

kvinnan ofta beskriver den våldsutövande mannen som en ”drömprins” när hon talar om 

honom i ett tidigt skede. Andra, omgivningen, kan se denna man som en ”drömprins” även 

senare när kvinnan är utsatt för misshandel av honom, detta är ju något som oftast andra inte 

ser. När Sara träffade sin man uppstod kärlek vid första ögonkastet. Hon hade sett honom en 

gång tidigare och visste genom en gemensam bekant att han misshandlande sin dåvarande 

flickvän, något som inte avskräckte henne för att inleda en relation med honom. Hon 

avslutade sina studier och tillbringade all sin tid med denna man. ”Mitt livs lyckligaste tid, 

otroligt vad lycklig jag var. Den starkaste kärlek jag någonsin känt.”  

 

Utifrån kvinnornas berättelser kan det ses att förhållandet pågår ett tag innan våldet visar sig, 

kvinnan får en chans att känna vad underbart allt är, vilken tur hon har och vad lycklig hon är. 

I Karins fall var mannen jättesnäll på alla sätt och vis tills hon blev gravid, drygt ett halvår 

sedan de träffades, då började våldet visa sig. Eliasson (2003) påtalar utifrån Jalmert att det är 

vanligt att våldsdebuten inträffar under den första graviditeten. Karin ursäktade mannens våld 

och tog själv på sig skulden: ”jag var ju så dålig i början på graviditeten och han var väl 

kanske less och så.” I Saras fall beskrev hon de första fyra månaderna av förhållandet som att 

de levde i symbios, de kunde inte vara utan varandra. Sedan gav han sig på henne, utan 

anledning, utan ursäkt eller förklaring. Mona beskrev relationen som väldigt passionerad och 

att allt gick väldigt fort framåt. Efter giftermålet förändrades mannen och tog sig friheten att 

bestämma över Mona. Till en början sade hon ifrån, då svarade han ”med ilska och 

irritation.” Mona beskriver sig som ”hjärntvättad” och mannens upprepningar att Mona var 

sjuk i huvudet gjorde att hon till slut började tro på det: ”jag kanske är det.”  Lundgren 

(2004) beskriver att kvinnans gränser suddas ut och hon blir avtrubbad. Polisen Elin bekräftar 

utifrån de erfarenheter hon har i sitt arbete: att förhållandet pågår ofta ett tag, att allt är bra 

från början och att ”smällen” oftast föregås av psykiskt våld som kan göra det svårt för 

kvinnan att riktigt förstå vad det handlar om. Efter första slaget återgår han till sin roll som 

drömprins, och nu kan den ”rollen” vara ännu tydligare. Han ber om förlåt, han kan inte förstå 

vad som hände och det ska aldrig någonsin hända igen. Han älskar kvinnan över allt annat i 

världen, sätter henne på piedestal och gör allt för henne, tills nästa slag.  
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5.3 Tema 2, Våldet 

Kvinnornas berättelser visar på att mannen genom sin älskvärdhet och sitt manipulativa 

beteende har förankrat kvinnan hos sig och nu kan han påbörja sin nedbrytningsprocess. Då 

våldet gradvis ökar och gränserna suddas ut, mannen växlar mellan värme och våld, bidrar det 

till att kvinnan har svårt att förstå vad som händer och kan själv ta på sig ansvaret för våldet. 

Genom mannens indoktrinering tror också kvinnan att det är henne det är fel på. Det kan 

kognitivt sett, alltså hur hennes tankegångar är om sig själv och sitt beteende, förstås att 

mannens våld har införlivats i hennes kognitioner till att det är hon som är orsaken till våldet 

(Lundgren, 2004). 

 

 Karin fick ofta höra av mannen: ”jag var ful och jag var tjock och jag klara inte av nånting, 

att vara mamma och sköta om ett hem, var dum i huvudet och, ja, jag var totalt värdelös. Och 

ju längre det pågick, pratet, så tror man ju på det, man är ju så och man kan ju ingenting.”  

En känsla av att vara värdelös uppstår ofta hos kvinnan (Lundgren, 2004), något som även 

Mona upplevde. Hennes man utövade aldrig fysiskt våld, dock utsattes hon för psykiskt våld: 

”jag var inte klok, jag var inte kapabel att vara mamma och jag skulle absolut inte ha 

vårdanden om något barn.” Vidare beskrev Mona hur mannen skuldbelade henne för allt: 

”gick bilen sönder så var det mitt fel, gick pannan sönder så var det mitt fel… mycket 

skuldbeläggning.”  Mona berättade att hon blev alltmer inbunden och tyst, ”… upplever man 

det här så blir det ens sanning.”   I Karins fall ökade våldet successivt, mannen bad till en 

början om förlåt, försäkrade att det aldrig skulle hända igen, att han var i obalans, allt – tills de 

hade gift sig: ”sen sket han i det också, han bad inte om förlåt, ingenting. Det var bara nåt 

jag skulle acceptera. Det var då han hotade med att han skulle slå ihjäl mig om jag lämnade 

honom.”  Vid ett tillfälle misshandlades Karin så grovt att huvudsvålen sprack, under 

bevittnandet av dottern. Därefter brände mannen ner deras gemensamma bostad. Ingen 

polisanmälan om misshandel gjordes och mannen kunde aldrig bevisas vara skyldig för 

branden. Trots detta orkade och kunde Karin inte lämna honom: ”jag ville ju bara bort ifrån 

han … jag kunde inte … om jag är så dum i huvudet då klarar jag väl inte av att bo själv och 

jag klarar väl inte av att sköta räkningar och jag klarar väl inte av att ta hand om Maria 

(dottern) och ….” 

 

I Saras fall var våldet grovt redan från början, mannen hade inga ursäkter, utan ”gud, hur du 

ser ut!”  Han var iskall och blev bara hårdare. En isolering av kvinnan bidrar till att slutligen 

är det mannens referensramar som hon befinner sig inom. Hon ser verkligheten ifrån hans 
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perspektiv, våldet internaliseras och en normaliseringsprocess har trätt i kraft (Lundgren, 

2004). Våldet kan ses som ”normalt”, något som Karin bekräftade: ”det var ju alltid nåt 

huggande slag varje dag och på nåt vis så blir det vardagsmat, de små smällarna.”  Mannen 

isolerade Karin på så sätt att han alltid efter en misshandel såg till att hon ej kunde lämna 

hemmet. Han låste in henne i sovrummet eller i jordkällaren. Han isolerade även henne 

genom hot, berättade hon om misshandeln för någon skulle han slå ihjäl henne. Saras man slet 

ut telefonen i deras lägenhet så att hon ej kunde ringa, han fick henne att bli negativt inställd 

till sina föräldrar och hon tilläts inte ha någon kontakt alls med sina vänner. Isolering, det 

sociala berövandet och mannens förvridning av hennes subjektiva verklighet är något som 

återfinns i Enanders studie (2008). Polisen Elins erfarenhet från kvinnorna är: ”när väl första 

smällen kommer har livsutrymmet krympt, då är det svårt att ringa till de här väninnorna, då 

har man ingen att ringa till.”  Mannen har då genom förtal om dessa väninnor och genom att 

förbjuda kvinnan att umgås med dem begränsat livsutrymmet för sin ”kära”.  Kvinnan börjar 

ifrågasätta sin egen verklighetsuppfattning och rent av förändra den, vilket gör att de förlorar 

en del av sig själv. Detta är något som Sara insåg under sin andra, destruktiva relation då hon 

utsattes för ständig psykisk misshandel. Mannen kunde få henne att säga saker som hon inte 

alls menade för att få honom att sluta terrorisera henne, till slut trodde hon också att det 

verkligen var så. ”Till sist insåg jag, att alla mina åsikter och tankar var hans tankar och 

åsikter.” Hon har i efterhand fått omvärdera allting, hon har fått tänka efter vem det är som 

tänker hennes tankar: ”vem är jag och vad tycker jag om?”  Polisen Elin menar att det som 

från början kan kännas som en omtanke från mannens sida sett, som att skjutsa och hämta till 

och från arbetet, kan vara början till isolering där mannen alltmer tar kontroll över kvinnan. 

Det är vanligt att han tillåter vem hon får umgås med, han ”ser till” att skjutsa och hämta 

henne och tar sig ”rättigheten” att gå igenom hennes mobil.  

 

Socialpsykologiskt sett på våldet och samspelet mellan mannen och kvinnan kan det antas att 

kvinnan försöker anpassa sig till våldet. Hur hon försöker anpassa sitt beteende för att undvika 

negativa konsekvenser (Augustsson, 2005). Men det spelar ingen roll hur mycket hon än 

anpassar sig så upphör inte våldet. Karin: ”det spelade ingen roll om jag var tyst eller om jag 

svara honom eller, det spelade ingen roll vad jag gjorde så åkte jag på stryk. Då måste det ju 

vara mig det är fel på.” Det är vanligt att kvinnorna skuldbelägger sig själva, eftersom det 

inte spelar någon roll hur mycket de än försöker anpassa sig så blir hon ändå misshandlad. 

Hon tror till sist att det är henne det är ”fel” på, kvinnans självkänsla försämras allt mer och 

hennes verklighetsuppfattning försvagas (Lundgren, 2004). Mona beskrev hur mannen 
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kontrollerade hennes liv genom att bestämma att hon inte fick träffa vänner eller familj. Om 

hon gjorde det fick mannen raseriutbrott som skrämde henne: ”jag hittade på förhinder och 

sa att jag inte kunde träffas för jag visste vad det skulle bli.”  Anpassning behöver dock inte 

utesluta motstånd. Genom att kvinnan visar motstånd mot mannens våld kan det ses ur en 

paternalismisk synvinkel som att hon inte accepterar att vara underordnad, det kan även bidra 

till att hon ändå upplever en känsla av att ha kontroll. Hon kan också genom motståndet 

försöka få mannen att förstå och förändra sitt beteende (Holmberg och Enander, 2004).  Karin 

försökte till en början motsätta sig våldet med att knuffa bort honom och hota med polis men 

våldet blev bara värre då. ”Det som gjorde mest ont alltså, det var ju vedträna. För trä är hårt 

det.” Berit på kvinnojouren bekräftar detta med att självkänslan försämras: ”… de har en 

väldigt dålig bild av sig själv, en dålig självkänsla … inget självförtroende.”  Hon menar att i 

första kontakten med kvinnojouren klandrar de flesta sig själva för det som händer: ”från 

början har man den bilden att det är en själv som är anledningen eller orsaken på olika vis.”    

 

Sexuellt våld är också vanligt förekommande tillsammans med det psykiska och fysiska 

våldet, något som Karins relation visar: ”sen alla dessa … våldtäkter. Som inte räknas som 

våldtäkter inom äktenskapet.”  Detta kan kopplas till det historiska perspektiv som Eliasson 

(2000) påtalar, att kvinnan har räknats som mannen ägodel och vilken han har rätten att ha 

fritt förfogande över. Våldtäkt inom äktenskapet blev genom lag förbjudet 1965 (Eliasson, 

2008) men en handling måste alltid tolkas i sin kontext för att förstås, och även om 

kvinnomisshandel och våldtäkt idag är förbjudet enligt lag kvarstår nog ändå rester av dess 

forna legitimitet. Inom vår västerländska kultur har äktenskapet en till synes oskriven norm 

om vad som är privat, även rädslan för att ej bli betrodd bidrar till kvinnors avhållsamhet att 

anmäla (Hydén, 1995). Polisen Elin nämnde att det kan vara svårt för kvinnorna att berätta för 

någon utomstående om misshandeln eftersom de kan ha svårt att förstå det: ”men han är ju 

den stora charmören” – hur kan han då utföra sådana destruktiva handlingar?  För Karins del 

har i stort sett varje misshandel avslutats i våldtäkt. Ofta är det på ”våldets arena” som 

mannen känner sig som man. Det är här hans maskulinitet framträder, när han får känna sig 

stark och ha makt och kontroll över kvinnan fullt ut. Våldet väcker ofta en stark sexuell lust 

hos honom (Lundgren, 2004). En kväll ”tillät” Karins man en vän att våldta henne, vilket hon 

gjorde motstånd mot – till en början: ”för varje motstånd jag gjorde mot kompisen så slog 

Bosse (mannen) in en spik i handleden på mig då, så jag gjorde inte så många motstånd….” 

Motståndet kan paradoxalt nog bidra till att kvinnan stannar kvar eftersom hon inte ser sig 

som underordnad och därför heller inte som misshandlad, därav finns ingen påtaglig 
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anledning att bryta upp. Kvinnans vilja och intention att mannen ska förändras till det bättre 

kan också bidra till att hon stannar kvar (Holmberg och Enander, 2004).   

 

Mannens våld mot kvinnan, kvinnans försök att anpassa sig för att undkomma våldet, 

mannens ständiga indoktrineringar bidrar till att kvinnan till slut blir uppgiven och resignerad. 

Hennes krafter har tagit slut och nu anpassar hon sig för att överleva (Lundgren, 2004). Karin 

kände sig totalt maktlös: ”det här kommer att vara mitt liv, resten av mitt liv, om jag så 

kommer att bli gammal eller om han kommer att slå ihjäl mig”. Karins motstånd fanns men 

var dock förgäves, mannen förändrades inte och våldet blev hennes ”vardag” och hon bröts 

sakta ner. Detta är enligt Holmberg och Enanders studie (2004) vanligt men kan ändå vara 

frigörande. Frigörande i den bemärkelsen att motståndet ej tillåter kvinnan att brytas ner helt, 

att hon ändå lyckas behålla, om än så lite, en subjektiv känsla och ej förvandlas till ett passivt 

objekt utan någon möjlighet att bryta upp. Alltså kan motståndet hjälpa henne till att ej helt gå 

under av mannens våld (Holmberg och Enander, 2004). Sara visade också motstånd, hon 

gjorde motattacker mot mannens våld. Hon införskaffade en förskärare och la under sin 

kudde, där fick den ligga flera månader med tanken ”om han går på mig på natten så hugger 

jag ihjäl han.” Mannen visste om och accepterade detta. Holmberg och Enander (2004) 

menar att en sådan handling kan ses som motstånd, men i stället tyda på anpassning. Kvinnan 

finner sig i en ”sjuk” livssituation som är skapad av mannen och tydliggör hans överordning. 

Hydén (2008) menar dock på att motståndet i sig är riktat mot våldet, ej mot mannen, vilket 

kan försvåra för kvinnan att anmäla och vittna mot mannen. Ofta, ser hon ju sig ha känslor för 

mannen, det är våldet som hon inte accepterar, något som polisen Elin kan ”se” i sitt arbete; 

kvinnorna säger sig ofta ha starka känslor kvar för mannen även om hon väljer att gå. Även 

Berit på kvinnojouren belyser att de kvinnor som tar kontakt med dem anser att våldet är fel 

och att de på något sätt söker upprättelse.  

 

5.4 Tema 3, Känslor 

Holmberg och Enander talar om kärleksbandet, ett starkt band som har skapats till den man 

som utövar våld mot henne. Detta band är bestående av flera känslor; kärlek, rädsla, hat, 

medlidande, skuld och hopp. Även en vilja att förstå mannen och att vara beroende av honom 

finns också inom det bandet och alla dessa känslor är väldigt starka som kan göra att kvinnan 

stannar kvar hos mannen (Holmberg och Enander, 2004). Sara förmedlade i vår intervju den 

starka kärlek hon kände till mannen från första ögonkastet. Samtidigt kan hon idag se att ”den 

blinda kärleken kan vara den farliga.”  Karin sa att hon inte hade känt någon stark kärlek till 
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sin man utan det var mest känslan av att ha blivit utvald av honom, hon kände sig stolt. Trots 

avsaknad av denna känsla av kärlek lyckades mannen ändå binda henne till sig. Även en 

önskan om att kunna hjälpa honom med hans problem, att förändra honom och hennes 

drömbild om en kärnfamilj har sannerligen också varit faktorer som fått henne att stanna kvar 

hos honom. Holmberg och Enander (2004) menar att när kvinnan har en önskan om att förstå 

mannen och en vilja att förändra honom kan göra att hon inte ”ger upp” relationen i första 

taget. Karin och Saras män hade båda växt upp under tragiska familjeförhållanden, Karin hade 

en önskan om att kunna hjälpa sin man med hans problem. Detta är något som enligt Enander 

(2008) kan antas som ett hinder för kvinnan att bryta upp, hur svårt är det inte att överge ett 

”skadat, sårat barn”?  

  

Rädslan är så stark hos dessa utsatta kvinnor, de vill fortsätta leva och därför vågar de inte 

lämna mannen trots att möjligheter finns (Holmberg och Enander, 2004). Karins man hotade 

henne till livet om hon lämnade honom, hon jämförde sig själv med en intern som letade 

flyktvägar. Trots att dessa fanns; när mannen sov, när han var berusad så vågade hon inte: 

”rädslan var så stark, jag vågade inte … han hittar mig, han gör det!” Mannen hade också 

visat henne vem som bestämde över liv och död, han dödade en utav deras två katter, den som 

var Karins älsklingskatt. Detta är enligt Holmberg (2011) ett användbart medel för mannen att 

använda sig av för att visa att han är kapabel att döda. Sara kan än idag tycka sig se mannen 

på stan trots att det gått över tio år sedan hon ”lämnade” honom, hon vet ej idag om han lever 

eller var han bor: ”rädslan finns kvar, alltid alltså.” Mona tänkte många gånger under 

relationen: ”ska jag ha det så här… men jag tänkte att jag klarar det inte … han sa att han 

skulle knäcka mig.”  Mannen ville att hon skulle ge upp, ta livet av sig. Enligt polisen Elin så 

kan det trots rädsla och utsatthet ändå kännas bättre att stanna kvar i förhållandet, då vet hon 

vilket humör mannen är på. Flyttar hon, vet hon inte det, kommer han då att förfölja henne 

och hur blir det då med barnen, är frågor som kan ligga som hinder för ett uppbrott. Enligt 

Eliasson (2000), har våldsutsatta kvinnor en stor oro för sina barn och kan av den anledningen 

stanna kvar eftersom hon då kan ha uppsikt över mannens förhållande till barnet.  

 

Hatet kan paradoxalt göra att kvinnan stannar kvar i den destruktiva relationen eftersom denna 

starka känsla är i behov av en mottagare – mannen (Holmberg och Enander, 2004). Om då 

kvinnan lämnar honom, vart ska hon då göra av sitt hat? Hat är också en stark känsla som 

Sara beskrev, hon kände både kärlek och hat och ville inte släppa honom: ”antingen skulle 

han in i fängelset eller så skulle jag döda honom.”  Hatkänslor och ett hämndbegär uppstod 
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hos henne efter mannens första misshandel: ”den natten tog han min själ, det innersta, då 

ville jag stanna tills jag hade tagit tillbaks den … jag kände hämnd, jag skulle stanna tills han 

var död. Jag var fullt kapabel till det, … hatade honom, allt var svart.”  Under raseriutbrotten 

fick Mona ta all skit som mannen kunde komma på och hon kände att hon inte ”var vatten 

värd.”  Mona kände till slut att hon hatade mannen, att ”det här går inte.”  Hon kände att hon 

hade ett ansvar för sitt barn och att barnet inte mådde bra av dessa raseriutbrott och de fysiska 

kränkningarna. Mannen var även hårdhänt mot deras son och använde psykiskt misshandel 

även mot honom: ”han ville verkligen visa vem som bestämde.”   

 

Medlidande är också något som både Karin och Sara beskrev. Båda deras män kom från 

”trasiga” familjer och de tyckte därför synd om dem. Detta är också en faktor som gör att 

kvinnorna stannar hos männen enligt Holmberg och Enander (2004), kvinnorna är medvetna 

om männens uppväxtförhållanden och kan se det som en ursäkt för deras beteenden. Karins 

man hade utöver våldsbenägenhet även alkoholproblem: ”jag trodde väl jag skulle kunna 

omvända han och få han på bättre tankar och bli en bättre människa och så.”  Sara uttalade: 

”jag tyckte så synd om honom.”  Tillsammans med medlidandet tycks även hoppet finnas. Ett 

hopp om att allting ska bli bättre, att allt ska bli bra. Många kvinnor tar på sig ansvaret för att 

relationen ska fungera och även för mannens beteende (Holmberg och Enander, 2004) och i 

likhet med kvinnorna i deras studie kan det antas att Karin ansåg sig ha misslyckats, då 

hennes idealbild om en kärnfamilj sprack. Även Sara hade förhoppningar att mannen skulle 

kunna ändra sitt beteende och hon kände en stor sorg att det ej kunde bli de två: ”… att han ej 

kunde sluta med droger, vi ville ju ha barn och så ….”   Mona tog även hon på sig ansvaret 

för att relationen skulle fungera genom att ursäkta mannens beteende då förhoppningen fanns 

att det skulle bli som förut. Mona beskriver sig som en stark kvinna då hon ingick en relation 

med mannen, dock var hon sårbar efter en tidigare relation som inte fungerat. Hon sa att det 

på slutet fanns någon sorts inbillad kärlek till mannen. Ändå försvarade hon mannens 

beteende: ”han hade skatteskulder så han var ju arg på grund av det… någon släkting kunde 

vara sjuk… jag hittade ursäkter för att han betedde sig som han gjorde.”  Efter ett av 

mannens raseriutbrott lämnade han bostaden och Monas pappa kom till henne för att hälsa på. 

Pappan sa att hon inte kunde fortsätta leva på det sättet men Mona kom med ytterligare 

ursäkter. Mona hoppades att ”det fina som fanns i början skulle komma tillbaka.”   

 

Skuld ses också som en faktor där kvinnan stannar kvar hos mannen, eftersom kvinnan kan se 

sig själv skyldig till något, som dock ligger utanför henne själv; mannens maktutövning 
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(Holmberg och Enander, 2004). Karin gav ett tydligt exempel på detta när hon i sin berättelse 

sa att hon försvarade mannens beteende, att han var i obalans och att det var säkert hon som 

hade förorsakat hans utbrott. Och, eftersom det inte spelade någon som helst roll vad hon 

gjorde åkte hon ändå på stryk: ”då tänkte jag ju så här; att då måste det ju vara mig det är fel 

på.”  Polisen Elin talade om det ”klassiska” i fråga om kvinnans egen skuldbeläggning: ”hade 

jag bara gått direkt hem från jobbet och inte kommit tio minuter för sent … hade han inte 

blivit arg och slagit mig.”  Kvinnan kan också, enligt Elin, ta på sig skulden genom: ”ja, men, 

jag slog ju också.”  

 

Kvinnan och mannen kan också vara starkt beroende av varandra. Mannens isolering av 

kvinnan bidrar till att hon i stort sett är ensam, hennes livsvärld har krympt drastiskt och hon 

är då i stort behov av den ende som finns i hennes närhet: mannen (Holmberg och Enander, 

2004). I Saras fall var det inte enbart hon som var beroende av honom, hon såg honom som 

mentalt bunden till henne också. Men då mannen isolerat Sara från signifikanta andra kan hon 

därför ses ha varit starkt beroende av honom, den ende. I Karins fall hade mannens hot om att 

döda henne om hon berättade något inte lyckats helt, hon trotsade detta förbud, naturligtvis 

utan mannens vetskap; hennes syster visste om vad som pågick. Lundgrens (2004) 

normaliseringsprocess visar också att då mannen isolerar kvinnan och hon inte har någon 

annan än honom att umgås med, befinner sig hon sig snart inom mannens referensramar. 

Detta innebär till exempel att hon inte kan avgöra vad som är kärlek och vad som är våld. 

Mona blev inbjuden av kvinnojouren till en föreläsning där det berättades om kvinnans 

livsutrymme, hur mannen krymper detta för kvinnan tills det inte blir något kvar. Mona kände 

att det kunde ha varit henne föreläsningen handlade om: ”man inser inte riktigt att man är 

nedbruten förrän man är det.” 

 

Att kvinnan sviker sig själv; genom mannens maktutövning får han kvinnan att kränka sig 

själv vilket för kvinnan kan upplevas som det största sveket (Holmberg och Enander, 2004). 

Detta framkom i Karins berättelse: ”när man tillåtit sig själv, att ha varit med på sånt här. 

Fruktansvärt kränkande.” Hos kvinnorna förekommer både kognitiv som emotionell 

dissonans, både tankar och känslor blir motstridiga och svåra att förstå och Enander (2008) 

menar att när Mr Hyde blir den dominerande av de två männen bryts de emotionella banden 

vilket kan öppna upp för ett uppbrott. Att lämna mannen öppnar i sin tur upp för en kognitiv 

process: förståelse. Karins tidigare ord påtalar vilken stor betydelse det är för kvinnan att 

kunna förstå varför hon har tillåtit det och att hon ges möjlighet att förlåta sig själv. Den 
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”nordiska kontexten”: att kvinnan ska gå vid första slaget är också något som Enander (2008) 

menar kan vara skuldbeläggande för kvinnorna och de känner sig dumma; hur har de kunnat 

”tillåta” sig själva att ha blivit misshandlade? Varför lämnade de inte mannen omedelbart? 

Varför har de stannat i ett förhållande bestående av ständiga, våldsamma handlingar? Karin 

tvivlade på sig själv: ”det är nog som Bosse sagt: att jag är för dum … alltså, att man från 

början tillät det.” Karin vågade ej berätta för någon annan än sin syster och det paret som hon 

en gång bad om hjälp, om vad hon hade varit med om förrän efter brytningen med mannen. 

”Det var ingen som trodde mig. Ja, jag är nog för dum.”  Detta med att svika sig själv och 

känna skuld är även något som Berit på kvinnojouren påpekar: ”man har en dålig syn på sig 

själv som tillåter sig själv att utsättas för det här… man är en svag och dålig människa.” 

 

Alla dessa starka känslor, som kärleksbandet består av, benämns också som det traumatiska 

bandet i Holmbergs och Enanders studie (2004) och inom ramen för detta band finns mannens 

makt över kvinnan som gör att kvinnan till slut sviker sig själv. Något som är vanligt 

förekommande är de positiva känslor som uppstår mot förövaren. Det krävs dock en ojämn 

maktbalans samt återkommande övergrepp för att dessa känslor ska utvecklas.  

 

 

5.5 Tema 4, Uppbrottet 

Uppbrottsprocessen är tidskrävande och kräver handling. Det är många kvinnor som tänker 

tanken i ett tidigt skede att de ska lämna mannen, dock är det ofta långt mellan tanke och 

handling (Hydén, 2011). Ett misslyckande kan kännas hos kvinnorna då de av andra kan ha 

känt press att lämna mannen, har de då inte lyckats kan de anklaga sig själva (Larsdotter, 

2011). Polisen Elin påtalade att förutom tanken på de eventuella vårdnadstvister som ett 

uppbrott kan medföra, kan fortfarande idag ekonomiska aspekter påverka att kvinnan är 

tveksam om hon ska klara sig ekonomiskt vid en separation från mannen.  

 

Karin hade en drömbild om en kärnfamilj.  Hon uppgav att hon inte hade haft så starka 

känslor för mannen, hon kände sig stolt då mannen visade henne uppmärksamhet och allt 

verkade vara en dröm – som förvandlades till en mardröm. I denna mardröm levde hon i 

nästan fem år innan hennes ”vändpunkt” kom, mannen misshandlade henne kopiöst och hon 

kände själv att hon höll på att försvinna: ”jag tänker… nu är det sista gången.”  Men mannen 

lät henne återfå medvetandet och lät henne ringa efter hjälp, innan han gav sig på henne igen 

för att sedan låta henne springa ut därifrån, ifrån honom och därmed lämnade Karin mannen 
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som utövade våld mot henne i flera år. Våldet är oftast något som är kontrollerat av mannen, 

detta presenterar bland andra Hydén (1995) i sin studie; männen vill gärna framställa att de 

får ett impulsivt raseriutbrott och sedan en minnesförlust för att sedan ”vakna upp” då 

kvinnan är misshandlad.  Den dag Karin lämnade sin man kände hon på sig att något skulle 

hända, hon förvarnade sin syster som var snabb att rycka ut tillsammans med sin man och de 

hämtade en sönderslagen Karin. Karins intuition, hon kände på sig när mannens utbrott 

brukade visa sig och urarta, något som kan tydas att mannens raseriutbrott ej var impulsiva 

handlingar utan att han hade makt och kontroll över sitt våld och vid vilka tidpunkter han 

valde att utöva det.  Karin hade inte kraft nog att själv ta sig ur sin destruktiva relation, det var 

hennes syster och svåger som agerade åt henne. Systern försökte få Karin att lämna mannen 

och erbjöd henne ett boende hos sig. Men av rädsla för att mannen även skulle kunna skada 

dem, han hade redan bränt ner ett hem – han kanske även skulle kunna göra det med systerns 

som också hade familj, barn - så Karin vågade inte. Hydén (2011), har kommit fram till att det 

sociala nätverket är av stor betydelse om kvinnan ska kunna lämna mannen eller inte. Karin 

hade en enda gång berättat för någon annan utomstående än sin syster, det var efter den 

våldtäkt som mannens vän utsatte henne för. Hon vände sig då till ett par som hennes man 

under sin ungdom bodde ett tag hos, de var de enda som hon kunde se att mannen inte skulle 

kunna skada och därför kände hos sig trygg då hon ringde och bad dem om hjälp att ta henne 

därifrån. Svaret som de gav henne: ”han är inte sån människa, han gör inte sånt” får Karin 

att tappa tron på allt och alla. Hydén (2011) menar att människor ser våld som moraliskt 

oacceptabelt, dock finns det de som ej vill veta att någon inom deras familj kan utföra sådana 

hemska handlingar något som kan förklara parets bemötande mot Karin. I mannens 

bekantskapskrets fanns en person som var polis till yrket och som vid ett tillfälle bevittnade 

mannens våld mot Karin utan ingripande, utan kommentarer. Utifrån dessa händelser kan det 

ges full förståelse varför Karin och andra kvinnor med henne i liknande situationer kan 

undvika att berätta för någon då de är rädda att misstros. Slagen dam (2001) visar dock på att 

en väldigt liten del avstår från att polisanmäla misshandel av just den anledningen men 

däremot ett stort antal kvinnor avstår från att anmäla på grund av att de själva anser att 

händelsen i sig är för obetydlig. Detta är något som Karin bekräftade: ”det kanske inte är så 

allvarligt ändå, det kanske är bara jag som upplever att det är så här jobbigt och att han slår 

mig så hårt. Det kanske inte är så.” Polisen Elin berättar att det är vanligt att kvinnorna 

ganska snabbt tonar ner händelsen, något som överensstämmer med Larsdotter (2011), 

kvinnorna förminskar ofta våldet och de överdriver sällan.  Polisen Elin berättar vidare att vid 

misshandel där polis ingriper eller anmälan görs, är kvinnan väldigt upprörd och arg. Hon 
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berättar gärna i detalj ganska snart efter incidenten för att redan dagen därpå försöka ta 

tillbaka det och ”det var inte alls så farligt … ja, men jag bråkar ju också.”  Kvinnan är då 

ångerfull och vill att mannen släpps, hon ser det som att han har fått sitt straff.  

 

Karins livlina och räddning var hennes syster, hon lyssnade och uppmuntrade henne att lämna 

mannen, dock kan det ses som att inte Karin var ”mogen” för det förrän vändpunkten, då hon 

var nära att bli dödad. Men systern fanns där och hon visade klart och tydligt att våld aldrig 

kan accepteras, en uppbackning som enligt Hydén (2011) har stor betydelse för att kvinnan 

ska kunna lyckas bryta upp och etablera ett nytt liv. Polisen Elin påtalade vikten av det första 

bemötandet av professionella, det är viktigt att ta kvinnan på allvar när hon väl kommit så 

långt som till en anmälan: ”hon har tagit ett jättestort steg då. Det hon berättar har hänt, plus 

en massa mer.” 

 

Saras anhöriga misstänkte att Sara levde under olyckliga omständigheter trots att Sara aldrig 

berättade något. Hon beskrev sin uppväxttid som mindre lycklig, även om hon ej blev illa 

behandlad av sina föräldrar såg hon dem som ett stort hot, de stod i vägen för vad hon måste 

göra. Mannen hon mötte symboliserade friheten för henne och trots hans grova misshandel 

valde hon ändå att stanna kvar och hon använde sig inte av det nätverk som skulle ha stöttat 

henne. ”Nu åker vi hem så ska jag döda dig” var de sista ord Saras man uttalade till henne 

innan hon av polis blev upplockad och skjutsad till en kvinnojour. Genom att uppbrottet blev 

”påtvingat” har Sara inte själv lämnat mannen utan det var ”andra”, polisens ingripande och 

kvinnojourens aktiva arbete med att hindra henne att återvända som orsakade uppbrottet: ”för 

många myndigheter som tvingade oss att bryta, annars hade jag inte klarat det. För 

egentligen ville jag inte bryta.”  Detta kan förstås då Sara förklarar de väldigt starka, 

emotionella band som hon hade till mannen: ”lika farlig som han kunde vara, lika underbar 

kunde han också vara, snäll, omhändertagande. Så starka känslor.”  Detta kan jämföras med 

”Mr Jekyll” och ”Mr Hyde” som Enander (2008) namnger mannen, mannen växlar mellan 

ond och god, mellan kall och varm. Sara försökte senare kontakta mannen, dock utan resultat. 

När mannen blev dömd för misshandeln dödade han sin fosterpappa under en permission, 

med sax, då insåg Sara ”vilken farlig person jag hade levt med, han var ju kapabel till att 

mörda.”  Idag kan hon ändå se positivt på myndigheternas ingripande och hon påtalar vikten 

av ett långvarigt stöd och lång uppföljning för att utsatta kvinnor inte ska gå tillbaka till 

mannen. Inom polisen är det viktigt att möta den utsatta kvinnan med respekt, att försöka 

”peppa” kvinnan och informera vad som händer om hon väljer att anmäla. Eftersom det är 
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själva brottet som utreds hos denna myndighet gäller det för dem att förhålla sig neutral i det 

avseendet. Dock ska kvinnan veta, att även om hon avstår att anmäla är hon välkommen 

tillbaka till polisen, detta är något som polisen Elin alltid är noggrann att informera kvinnan 

om. Polisen är, enligt Elin, även noga med att informera kvinnan då det finns barn med i 

bilden, att anmälan till socialtjänsten alltid görs, något som kan få kvinnan att tänka efter vad 

hon bidrar till om hon stannar kvar i ett destruktivt förhållande där det inte är enbart hon som 

far illa. Även de oskyldiga barn som växer upp under sådana omständigheter och som är helt 

utelämnade åt de vuxna riskerar att få men för livet (Eliasson, 2000), om ”våldet” blir ett fall 

för eventuella ingripanden från socialtjänsten kan det kanske bli en tankeställare för kvinnan.  

 

Vändpunkten för Mona blev när hon fick veta att mannen var otrogen: ”där går gränsen, hur 

än nerkörd jag var i skiten och allt som jag då såg framför mig… ensamhet och bekymmer … 

men då åkte han ut.”  Dessutom såg hon hur dåligt deras son mådde, även han blev utsatt för 

mannens destruktiva beteende. Mannen reagerade med förvåning över Monas styrka och 

beslutsamhet och försökte därför med alla medel att hålla sig kvar i Monas liv. Mona fick 

efter skilsmässan bo kvar i deras gemensamma bostad och mannen flyttade ut. Men mannen 

kom och gick som han ville: ”han vägrar lämna ifrån sig nycklarna, han vägrar att gå med 

på bodelning.” Mona kände att det fick vara nog, ”det här är inte rätt.”  Hennes advokat 

rådde henne att byta lås på bostaden, vilket hon också gjorde. Sedan började tvisten om 

vårdnaden om barnet som pågick under många år. Mona och hennes före detta man blev 

dömda till samarbetssamtal där de tillsammans hos socialtjänsten träffades och gjorde upp 

schema för umgänge av barnet. Mona upplevde att socialtjänsten ”köpte” mannens beteende 

där han skämtade och var ordentligt klädd, ”den mannen kan vara trevlig och vältalig”, 

medan Mona kände sig som ”den torraste kärring som dom hade träffat.”  Mona menar att 

hon inte orkade bry sig om sitt utseende eller att sitta och försöka vara trevlig när hela hennes 

liv var fyllt med kaos och hot från hennes man. Mona trodde att socialsekreterarna skulle vara 

professionella och inte bara se till det yttre men istället kände hon sig underlägsen och 

överkörd av dem: ”det var brist på empati.”  Larsdotter (2011) menar att de professionella 

måste se och höra kvinnan när de bemöter henne samt att det bästa stödet innebär att tro på 

henne, något som Mona inte upplevde i mötet med socialtjänsten. 

 

Mona har idag ingen kontakt med mannen men då de har ett gemensamt barn tillsammans 

försöker mannen fortfarande ”komma åt” henne. Mannen har inget intresse av att umgås med 

barnet men om de umgås kommer han med olika krav till Mona: ”det är mig han vill åt.”  Det 
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förekommer att männen använder sig av barnet i ett utpressningssyfte mot kvinnan (Eliasson, 

2000). När skilsmässan var igång tog Mona kontakt med kvinnojouren, hon behövde prata 

med någon som kunde detta med misshandlade kvinnor. Kontakten med kvinnojouren var: 

”det bästa jag gjort nån gång.”  Mona upplevde kontakten med kvinnojouren som något 

fantastisk då de lyssnade och trodde på henne. Hon fick veta att hon inte var ensam i sin 

situation. Hon uppskattade den hjälp och det stöd hon fick av kvinnojouren. Kvinnojouren har 

kommit med råd och hjälpt Mona med vad hon ska tänka på, och Mona belyser att 

kvinnojouren hjälpt henne att ta tag i sitt egna liv. ”Kvinnojouren är inget ställe där man 

sitter och hatar karlar … utan där försöker man hitta vägar... stärka kvinnan och göra saker 

som man själv mår bra av”. Detta är något som Empowerment syftar till, Askheim (2007) 

belyser att professionella ska hjälpa kvinnan att finna makten till sitt eget liv genom att ge 

henne verktyg och stöd till att klara detta. Vidare menar Askheim (2007), att de professionella 

måste tro på kvinnan för att hon ska kunna genomföra förändringen, något som Mona fick 

uppleva hos kvinnojouren.  

 

Holmberg och Enander (2004) beskriver att uppbrottsprocessen består av tre faser: att bryta 

upp, att bli fri och att förstå. Att bryta upp avser att fysiskt lämna mannen, att bli fri avser att 

klippa av de emotionella banden till mannen och att förstå handlar slutligen om att se sig själv 

som en misshandlad kvinna. Karin och Sara har båda gått igenom två av dessa processer; att 

bryta upp och att förstå. Karin är också fri, något som Sara inte kan anses vara. Hon har inte, 

trots att så många år har gått sedan hon genom myndigheter lämnade mannen, klippt av alla 

trådar i det traumatiska bandet. De starka känslor av kärlek, hat och hämnd som hon beskrev i 

vår intervju tycks ligga kvar någonstans inom henne. Hon har ändå förstått, genom att kunna 

se på sig själv som en misshandlad kvinna men hon känner: ”… det bröts för hastigt, samma 

känslor finns kvar än idag, förmodar jag.” Detta kan även Berit på kvinnojouren känna igen 

då hon menar att de som kommit till kvinnojouren via myndigheter eller släktingar, inte kan 

fångas upp på samma sätt som de ”frivilliga” kan. Ofta går kvinnan tillbaka till mannen flera 

gånger innan hon själv är redo att lämna honom: ”man har inte riktigt kommit dit än, man har 

inte påbörjat det här arbetet i att lämna det här… man har inte kommit så långt på väg.” 

Eliasson (2000) påtalar utifrån bland andra Walker att en kvinna behöver i genomsnitt lämna 

sin man 3-5 gånger innan hon kan ta det slutgiltiga avskedet av honom, något som är viktigt 

att ha i åtanke som närstående och som professionella.  Även Mona har genomgått dessa tre 

processer och anser sig själv idag vara en stark kvinna som: ”aldrig skulle acceptera att 

någon satte sig på mig igen… jag värnar om min frihet… den betyder allt.”  Berit på 
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kvinnojouren förklarar att uppbrottsprocessen kan pågå i flera år och att det kan dröja innan 

kvinnan kommer till den vändpunkt där hon bestämmer sig för att gå. Berit upplever att det är 

oftast är när den kommer som kvinnan tar kontakt med kvinnojouren. Trots professionell 

hjälp som har varit av stort stöd för Sara är hon ändå inte fri, vad hon skulle göra om hon 

mötte denna man idag är en fråga som kan ställas. 

 

Tillbaka till Karin, även om hon idag ser sig vara fri från honom sitter ärren kvar. Jag som 

intervjuare kan se dem, både psykiska och fysiska. Hon kan idag inte arbeta på grund av det 

grova våld mannen utövade mot henne: ”jag är sönderslagen helt enkelt” och hon känner sig 

själv stigmatiserad: ”man hamnar utanför samhället, man hamnar utanför systemet, man är 

inte värd nåt … det finns ingen mening med ens liv.” 

 

5.6 Helhetsanalys 

Hermeneutiken och fenomenologin används både i analys av ovanstående teman som i 

kommande helhetsanalys. Det är, enligt Kvale (1997), viktigt för förståelsen av en process att 

tolka de olika delarna och helheten i en text. Genom att beskriva detaljerat utifrån berättarens 

delgivna historia kan en förståelse fås för ett socialt fenomen (Kvale, 1997), vilket har 

eftersträvats i denna studie.   

 

Utifrån kvinnornas berättelser kan det antas att de från början kände sig utvalda och att 

männen var annorlunda. Männen uppvaktade kvinnorna och visade sina allra bästa sidor –

något som senare visade sig enbart vara en fasad. En tid hann förflyta innan mannens ”rätta” 

sida visade sig, då hade han dock redan genom sitt manipulativa beteende och ”älskvärdhet” 

lyckats fånga kvinnorna och nu var det inte lätt för dem att lämna männen, de bröts sakta ner. 

Det kan tydligt ses i alla fyra teman att normaliseringsprocessen går att applicera på 

kvinnorna, mer eller mindre. Som Lundgren (2004) förklarar kan normaliseringsprocessen 

hjälpa till att förklara vad som händer med kvinnorna under destruktiva relationer samt hur 

processen kan se ut. Kvinnorna har alla anpassat sig efter hand, våldet har i stort sett 

normaliserats. Berit på kvinnojouren förstärker detta genom att bekräfta att de flesta kvinnor 

som kommer till dem har påverkats av processen, de blundar för våldet, vill inte se vad som 

händer, de anpassar sig. Lundgren (2004) menar att anpassning leder till underordning och att 

det är en fråga om könsmakt. Om männen lyckas helt med sitt projekt har kvinnorna 

förvandlats till passiva objekt utan någon möjlighet eller kraft till handling. Vid detta skede är 

det då av stor betydelse att kvinnornas sociala nätverk, även om männen lyckats skilja dem 
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från det, träder in och aktivt hjälper kvinnorna. Även de professionella, och gärna i ett 

samarbete med kvinnornas nätverk, är av stor betydelse då kvinnorna förmodligen inte har 

några krafter kvar och kanske inte ens längre ”vet” vem de själva är. Detta är något som också 

framgår av kvinnornas berättelser. 

 

Karin och Sara har blivit utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld medan Mona har utsatts 

för psykiskt våld. Det fysiska våldet är mer påtagligt, det är något som går att se och något 

som kan bevisas för andra. Det psykiska våldet däremot är svårt att se och bevisa. Dock sätter 

det djupa spår i kvinnorna och påverkar gravt deras självkänsla (Eliasson, 2000). Ändå menar 

Mona att hon idag är starkare än någonsin och att hon aldrig skulle acceptera att bli behandlad 

som hon blev behandlad av sin före detta man. Mona uppgav att hon ansåg sig vara en stark 

kvinna med en bra självbild innan hon träffade sin man medan Karin och Sara är kvinnor som 

inte hade kunnat utveckla någon stark och positiv självbild under sin uppväxt, därav kan de ha 

varit ett lättare ”offer” för männen. Samtliga kvinnor var unga vid relationens början vilket 

också kan vara av betydelse för dess utveckling. I Karin och Saras relationer förekom det ofta 

uttalade dödshot emot dem, dessa män visade också att de var kapabla till att döda även om 

Karins man ”enbart” dödade ett djur. Saras man blev dömd för mord efter hennes uppbrott, 

men det kunde lika gärna ha varit hon – om hon hade stannat.  

 

Det traumatiska bandet framträder klart och tydligt både i Karins och Saras berättelser och 

detta kan vi tydligt koppla till en socialpsykologisk teori där Augustsson (2005) menar att 

kognitioner, affektioner och beteenden uppstår och utvecklas mellan mannen och kvinnan i 

deras förhållanden. Ju närmare personen står attitydobjektet desto fler perspektiv kommer då 

till uttryck till detta (Augustsson, 2005), i studien kan det antas att kvinnorna utvecklade alla 

tre, till sin självkänsla och till mannen. Augustsson (2005) menar vidare att människor 

utvecklar attityder för att skydda det egna jaget och att genom dem kan individer anpassa sig 

till ett fungerande liv. Alla tre kvinnor kan ses ha utvecklat sina attityder för att skydda sig 

själva och för att överleva. När Mona ser tillbaka på relationen med mannen och hon tittar i 

dagboksanteckningar eller i advokatutlåtanden minns hon inte allt som varit, hon menar att 

hon har förträngt en del saker: ”det tror jag att jag gjorde för att överleva.”  

 

En vändpunkt framkommer ur kvinnornas berättelser även om den inte är lika klar och tydlig i 

samtliga. Karins vändpunkt var klar och tydlig, det var fara för hennes liv. Saras vändpunkt, 

då hon lämnar mannen var då hon en gång blev rejält misshandlad. Dock kan det anses att det 
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inte var hon själv som riktigt valde att lämna mannen, vilket också kan ha bidragit till att hon 

fortfarande ej heller har gjort då hon kan fortfarande kan antas vara kvar hos denna man i sitt 

emotionella band. Mona såg till sitt barns bästa och orkade därför, med professionell hjälp 

lämna mannen. Hydén (2011) påpekar i en ny studie att hon inte lyckats hitta någon 

vändpunkt, utan att kvinnorna från första slaget haft uppbrottet i sina tankar. Även om 

kvinnan ”vet” att hon kommer att lämna mannen, kan kanske ändå många gånger en 

”vändpunkt” behövas för att kunna ta steget fullt ut. Inte alla gånger kanske, men många.  

Detta kan tillsammans med normaliseringsprocessen, som belyser att det är avgörande var 

någonstans i processen kvinnorna är för att de ska kunna lämna mannen, ses som att 

vändpunkten kommer när kvinnorna själva hittar den, till exempel när de tror att de ska dö, 

när deras barn är i fara eller av någon annan anledning. Vändpunkten verkar vara unik och 

individuell för varje kvinna. Berit på kvinnojouren berättar att hon upplever det som att de 

flesta kvinnor är i processen när de tar kontakt med kvinnojouren, att de redan har satt igång 

tankarna om förändring. Vidare menar hon att processen inte är något som kan skyndas på, 

detta är någonting som kvinnorna själva måste inse: ”den kan bara kvinnan själv göra… det 

enda man som stöd kan göra är att finnas till och absolut inte göra någonting som kan 

skrämma iväg kvinnan… man måste göra allt för att visa respekt.”  Familjevåldsroteln arbetar 

i likhet med kvinnojouren i fråga om detta, att alltid möta kvinnan med respekt.  

 

Berit på kvinnojouren menar att man aldrig får säga någonting anklagande eller ifrågasättande 

till kvinnorna. Detta är något som både Karin och Mona tyvärr fått erfara. När Karin till slut 

vågade anförtro sig åt någon, förutom sin syster, blev hon inte trodd och det kan därför antas 

att hon skrämdes iväg för gott och aldrig mer vågade be om hjälp. Mona fick erfara att 

socialtjänsten inte trodde på hennes upplevelser utan istället tog mannens parti, detta har lett 

till att hon aldrig mer kommer att förlita sig på dessa. Berit på kvinnojouren menar att det kan 

vara svårt med kommunikationen mellan kvinnorna och socialtjänsten då kvinnorna uppfattar 

att socialtjänsten inte bemöter dem med respekt. Hon anser att empati är otroligt viktigt för att 

kvinnorna ska kunna känna sig trygga och lita på dem som de anförtror sig åt.  

 

Mönstret i dessa tre kvinnors berättelser om att de upplevde mannen som annorlunda och att 

allt var underbart från början skiljer sig från det som Berit på kvinnojouren berättar. Hon 

brukar fråga hur relationen var innan våldet började: ”jag får väldigt sällan ett svar att det 

funnits en som tid som har varit bra.” Berit tror att när kvinnan har kommit så långt i 

processen kan hon se tillbaka och förstå att hon gick in i en relation som var fel från början 
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men ”man hade inte förmåga att säga nej.”  Berit menar att detta är återkommande i de 

samtal hon har med kvinnor som hon träffar. Det som Berit belyser stämmer inte överens med 

kvinnornas och polisens berättelser, och inte med den litteratur som använts i denna studie. 

 

Berit berättar om hur deras arbete fungerar, de lyssnar på kvinnan och de är väldigt försiktiga 

med att ge råd och att säga hur någon annan ska agera ”det ska ju alltid vara kvinnans egna 

krafter.”  Det är kvinnan själv som ska ta ansvar för sitt eget liv och Berit menar att hon 

försöker hjälpa kvinnorna att hitta välmående och positiva tankar som ska hjälpa dem att få 

kraft att förändra sina liv. Detta arbete kan liknas med empowerment där syftet är att ge 

kvinnan verktyg och kraft att ta makten över sitt liv (Askheim, 2007). Då kvinnojourens 

arbete syftar till att ge positiva resultat kan det antas att detta empowermentperspektiv 

fungerar i det professionella mötet med kvinnorna. Polisen Elin är också tydlig med att även 

de, inom polisen, alltid ser att det är kvinnorna själva som måste besluta om de ska anmäla, 

lämna eller bådadera. Men de har också ett empowermentinriktat arbete genom att de försöker 

få kvinnorna att förstå sin situation och tänka över den, och hur de ser på sin framtid. De 

stödjer kvinnorna i det de som polismyndighet har möjlighet till.  

 

Mona hjälper idag misshandlade kvinnor att komma ur destruktiva relationer. Hon beskriver 

det som att något gott har kommit ur hennes före detta relation. Dessutom försöker hon belysa 

vilket samhällsproblem detta fenomen är genom att vara aktiv i kvinnojouren där 

föreläsningar anordnas för att sprida kunskap och förståelse samt genom att få kommunen att 

ge pengar till denna betydelsefulla organisation. Detta kan kopplas till empowerment, då 

Payne (2005) menar att ett sådant personligt mål är viktigt för den sociala utvecklingen för att 

det kan påverka både individer som på politisk nivå.  

 

Sara förklarar att ett långvarit stöd från myndigheter, då hon lämnat mannen, innebar att hon 

hindrades att gå tillbaka till honom. Genom empowerment menar Payne (2005) att 

myndigheter måste så länge det behövs ge stöd åt individen, det kan dock bli svårt ju fler 

nedskärningar som sker. Vidare menar Payne att genom empowerment kan individen få 

insikten om att hon klarar av att ta makten över sitt egna liv. Detta kan ses som extra 

betydelsefullt då det handlar om kvinnor som Sara, de som blivit ”borttvingade” från mannen 

och inte kommit till vändpunkten på egen hand. De kan då antas behöva mer stöd för att 

lyckas hålla sig ifrån mannen.  
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6 Diskussion 

Efter att denna studie genomförts framkom några tydliga resultat som kan ge den ökade 

förståelse som studien eftersträvade. Kvinnorna träffade en underbar man hon till en början 

upplevde en väldigt lycklig tid tillsammans med. Sedan började hon brytas ner under en 

process av kränkningar, manipulering och våld och tvingades att anpassa sig till mannen, 

våldet normaliserades. Alla tre kvinnorna har kommit till en vändpunkt även om den visade 

sig vara individuell för varje kvinna. Var i processen kvinnan befunnit sig har varit betydande 

för att ha kommit till den insikt som ledde till uppbrottet. Detta har i sin tur varit avgörande 

om kvinnan sedan har kunnat klippa det traumatiska bandet. Signifikanta andra och 

professionellas stöd och bemötande har haft stor betydelse för de kvinnor som lämnat 

relationen av egen vilja eller med hjälp av andra. Resultat visar att de kvinnor som blivit 

misstrodda kan ha lett till att uppbrottsprocessen förlängts samt att de har fått svårt att lita på 

myndigheter. Det går att se att kvinnojourens stödjande verksamhet har stärkt kvinnans 

självbild och främjat henne i att återtagit kontrollen samt rätten till sitt eget liv genom att de 

har arbetat empowermentinriktat.  

 

Studien liksom tidigare forskning visar på att kvinnovåldet ofta är en fråga om makt, där 

könet har betydelse, (SOU 2004). Kvinnans anpassning och motstånd till våldet samt att 

mannen har kontroll över sitt våld är också överensstämmande (Lundgren, 2004), Holmberg 

och Enander (2004). Att uppbrottsprocessens tre faser behövs för att kvinnan helt och hållet 

ska bli fri från mannen (Holmberg och Enander, 2004), ses klart och tydligt i Saras fall. Det 

sociala nätverkets betydelse stämmer också överens med den tidigare forskningen som Hydén 

(2011) påvisar. Det som skiljer sig från tidigare forskning är att de män som utövar våld 

mestadels är ”vanliga” människor (Lundgren, 2004), i Karins och Saras fall hade deras män 

missbruksproblem. I de fall där dödligt våld förekommer finns missbruk oftare med i bilden 

enligt studien Slagen dam (2001) och två av männen i denna studie dödade, inte då kvinnan, 

men en fosterförälder och ett djur och sett till det kan det då i stället ses i likhet till denna 

studie. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om andra teorier valts för studiens syfte. Hade 

till exempel en psykodynamisk teori valts hade det enligt Payne (2005) setts till kvinnornas 

uppväxt och hur denna format och utvecklat deras självkänsla. Andra aspekter som kan ha 

påverkat analysen är om andra vetenskapsfilosofier valts då de, enligt Kvale (1997), syftar till 

olika tolkningar. Även andra val vad gäller litteratur och forskning hade påverkat analysen. 

Viss litteratur samt en del forskare menar att kvinnorna kan ses ha provocerat fram våldet 
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samt att de kan ha ett behov av bekräftelse som uppfylls genom våldet. Detta visas bland 

annat i en ny studie som gjorts av Maaret Castrén med flera, där en tredjedel av 

sjukhuspersonalen på Södersjukhuset i Stockholm anser att det beror på kvinnans personlighet 

att hon blir misshandlad och att hon själv väljer att vara ett offer (www.svd.se). Resultaten 

hade även kunnat se annorlunda ut om andra kvinnor intervjuats, de kvinnor som medverkade 

i denna studie delgav sina berättelser som för varje kvinna är individuell.  

 

Hade en kvantitativ metod valts hade statistiska resultat framkommit (Elofsson, 2005) men 

detta var inte studiens syfte. Fördelen med den kvalitativa metoden är att studien fick det djup 

som eftersträvades, med detta menas att intervjuerna gav innehållsrika beskrivningar som är 

hämtade från ”det verkliga livet” där dessa kvinnor har delat med sig av sina smärtsamma 

upplevelser. Larsson (2005) belyser att en kvalitativ metod lämpar sig när forskaren vill 

undersöka intervjupersonens livsvärld, upplevelser och känslor. Nackdelen kan ses vara ett 

litet urval av intervjupersoner som resultaten grundas på. Därför kan det inte generaliseras 

såsom en kvantitativ metod lättare kunnat göra, något som vetenskapen föredrar, enligt Kvale 

(1997).   

 

Även om kvinnomisshandel under senare år blivit mycket mer uppmärksammat och det har 

skett attitydförändringar kan det anses att det finns mycket kvar att arbeta med. Naturligtvis 

har samhället det största ansvaret och möjligheten att kunna påverka detta stora 

samhällsproblem politiskt men vi samhällsmedborgare kan genom medvetenhet i vardagen 

uppmärksamma, ifrågasätta och därigenom påverka små, subtila företeelser i fråga om detta 

fenomen. Alla samhällsmedborgare kan våga vara mer nyfikna, inte vara rädda för att fråga, 

vi måste våga bry oss om våra medmänniskor mer. Det går att gå försiktigt och varsamt fram i 

mötet med kvinnor där det kan finnas misstanke om förekommande våld. Även om kvinnan 

kan tyckas ta illa upp och förneka, kan kanske ändå ett frö har såtts i henne, som kanske gror 

och kan faktiskt ha betydelse för ett eventuellt uppbrott även om det inte sker i första taget. 

Hydén (2008) påtalar också hur viktigt det är för de professionella som i yrket kommer i 

kontakt med en våldsutövande man, att våga ställa frågan till honom: om, när, hur och mot 

vilka han har utövat våld. Eliasson (2000) påtalar utifrån bland andra Walker att en kvinna 

behöver i genomsnitt lämna sin man 3-5 gånger innan hon kan ta det slutgiltiga avskedet av 

honom, något som är viktigt att ha i åtanke för både de närstående som för professionella. Att 

de inte ger upp hoppet, utan fortsätter finnas kvar för kvinnan, att stödja henne i processen 

och att hela tiden bekräfta; att våld aldrig någonsin är acceptabelt, inte i någon form. Det är 
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också viktigt att inte skuldbelägga kvinnan för att hon inte orkar, finns tilliten till andra kan 

hon genom den så småningom orka ta de första kliven ur sitt destruktiva förhållande. De 

professionella måste tro på kvinnan och de måste ge henne tid för att hon ska känna tilliten 

och förtroendet. Berit på kvinnojouren upplever att kvinnorna blir väl bemötta hos polisen på 

denna ort, de gör noggranna utredningar och de har arbetat i många år med misshandlade 

kvinnor: ”de får ett bra bemötande… känner sig trygga.”  Detta är något som författarna även 

tycks uppfatta vid vårt besök hos polisen. Polis Elin menar på att kvinnan alltid ska veta och 

känna att hon är välkommen att återkomma till dem vid behov och det ges alltid information 

om kvinnojouren. Lotta som arbetar på Alla kvinnors hus i Stockholm och höll föredrag på en 

föreläsning som vi under studien bjöd in oss till, definierade de våldsutövande männen: 

”vältaliga, manipulativa män som charmar de professionella”, något som är också viktigt att 

ha med sig i arbetet med dessa kvinnor och deras män. Att inte falla för deras charm och 

misstro kvinnan vilket nog kan ses som det största misstag en professionell kan göra i just det 

arbetet, är också något som Mona har erfarenhet av. Och, hur kan mannen som använder sig 

av våld av den anledningen att han inte kan kommunicera muntligt, vara så verbal och vältalig 

i sitt samtal med andra, med professionella?  

 

Efter de intervjuer som genomfördes med dessa kvinnor kan en förståelse fås varför de 

fastnade för dessa män som sedan började bli våldsamma. Det kan också förstås varför de har 

stannat kvar i sina destruktiva förhållanden sedan de har berättat sina historier. Det har funnits 

många, starka känslor inblandade och våldet har fått ödesdigra konsekvenser för dessa 

kvinnor, vilkas självkänsla har skadats rejält och som tar tid att reparera. I SOU-rapporten 

(2004) hävdas att: för att en varaktig förändring ska uppnås måste våldet ses just ur ett 

könsmaktsperspektiv i vilket det råder brist på jämställdhet. Bemötandet och dess betydelse 

kan anses vara det viktigaste i arbetet med våldsutsatta kvinnor och Lundgren m.fl. (2001) 

menar att det viktigaste för en utredning, just är bemötandet av kvinnan.  Enligt Lundgren 

(2001) har kvinnan störst chans att lämna mannen i ett tidigt skede då hon har kvar sin egen 

verklighetsuppfattning och innan hon har utvecklat så starka emotionella band till mannen, 

men är hon då mogen för det?  Enligt Holmberg och Enander (2004) kan det vara avgörande 

när betydelsefulla personer i omgivningen försöker påverka kvinnan att bryta upp, det kan i 

stället ha en motsatt effekt då kvinnan kan se detta ingripande som ett kritiskt angrepp mot 

hennes och mannens ”kärleksrelation”. Detta är något som är viktigt för de professionella att 

ha kunskap om. Frågan: Varför går du inte, är en fråga som inte ska ställas till en kvinna som 

har normaliserat våldet (Lundgren, 2004). Vid studiens början fanns planer på att intervjua två 
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kvinnor som levde kvar i ett destruktivt förhållande. Dessa gick ej att få tag på, vilket vi i 

efterhand kan tycka vara bra då det kan ha varit svårt och tungt att genomföra dessa 

intervjuer, kanske både för kvinnorna och för oss.  

 

I fråga om ämnet kvinnomisshandel så är det samhällets ansvar för att utsatta kvinnor ska få 

stöd och skydd och dessutom bli väl omhändertagna och bemötta av myndigheter, det är 

kommunernas socialtjänster som har det yttersta ansvaret för våldsutsatta kvinnor (Wallberg, 

2008) och det sker oftast genom kvinnojourer. Men, då kvinnojourer endast finns i 150 av 

Sveriges 289 kommuner (Lundgren m.fl., 2001) kan frågan ställas hur samhället ska lyckas 

”fånga upp” våldsutsatta kvinnor som inte har något socialt nätverk och inte tillgång till någon 

kvinnojour inom rimligt avstånd? Det är också, enligt samma rapport, 68 kommuner som ej 

stödjer kvinnojourerna, något som kan tyckas för dem vara ansvarsbefriande och felprioriterat 

samtidigt som kommunerna också har krav på ekonomiska åtstramningar. Det kan anses att 

samhället måste prioritera detta stora samhällsproblem, att mer pengar och resurser läggs på 

dessa utsatta kvinnor. Hur skulle det se ut idag om situationen hade varit omvänd; att det var 

männen som var utsatta för makt och våld, är också en fråga vi vill lyfta fram.  Att som 

professionell ha kunskapen om uppbrottsprocessen och dess innehåll och var kvinnan befinner 

sig i denna är av betydelse för att kunna vara henne behjälplig, enligt Larsdotter (2011). Som 

signifikanta andra är det viktigt att hjälpa kvinnan att omtolka hennes situation så hon förstår 

vad hon är utsatt för och att inte hon har någon skuld i det (Larsdotter, 2011). Enligt samma 

författare är det bästa stöd någon kan ge en misshandlad kvinna, att ta sig tid att lyssna och tro 

på hennes historia. Detta kan nog anses vara av stor betydelse för att kvinnan ska orka ta det 

första steget in i ett liv utan våld.  

 

För varje kvinna som samhället skyddar lämnas plats för en ny hos den misshandlande 

mannen, hur ser samhället på detta? Är det enklare att se kvinnan som ett offer och hjälpa 

henne än att se till mannen och dennes problem? Kan samhället vara en bidragande orsak till 

att kvinnan ses som ett offer? Hur kan samhället på sikt förhindra att kvinnor utsätts för våld i 

nära relationer? Kan det vara att samhället löser detta problem alltför kortsiktigt genom att 

inte prioritera de resurser som behövs, detta är istället något som måste få kosta samt ta tid. 

Kortsiktiga lösningar kan ses som tillfälliga och kostsamma i längden. Människors värde 

måste prioriteras och måste få kosta. Något vi anser vara det viktigaste i fråga om problemet 

kvinnomisshandel är att behandla mannen som har utövat våldet.  Vilket straff, vilken vård 

och behandling ges till denne, som är orsaken till problemet? Naturligtvis ska kvinnan ges 
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skydd och erbjudas professionell hjälp men det är ändå mannen som har förorsakat henne 

detta behov.  

 

Något som vi kan anse vara betydelsefullt för fortsatt forskning inom detta fenomen, 

kvinnomisshandel, är 

 Att se över och evidensbasera den vård och behandling som finns och ges till 

misshandlade/misshandlande 

 Mannen, ofta finns en utsatthet hos honom under uppväxten. Har han fått någon hjälp 

för det, och vilken? Något som är betydande för utsatta barn i nutid, att 

uppmärksamma dem och ge adekvat hjälp för att minska risken för att även de ska 

utveckla någon form av destruktivt beteende i vuxen ålder 

 Ekonomiska aspekter och hur betydande är de i dag för kvinnans uppbrott 

 Samhällets mottagande och bemötande av våldsutsatta kvinnor  

 

Oavsett hur tragiskt detta ämne än är, har studien varit mycket fascinerande och intressant 

genom att få ökad kunskap och förståelse för dessa kvinnor, varför de väljer att stanna kvar i 

ett destruktivt förhållande där våldet ofta ökar både i grad och i intensitet. Genom denna 

förståelse och kunskap ökar chansen att vi som blivande socialarbetare kan bemöta och hjälpa 

dem på ett professionellt sätt som faktiskt kan vara livsavgörande för en del av dem. Slutligen 

vill vi avsluta denna studie med: varför går hon inte? De flesta kvinnor går – om de hinner, 

nästan 20 kvinnor per år blir dödade innan. Varför går inte HAN? Om han har en kvinna som 

är så dum, ful, tjock och korkad som han ofta uttalar om henne. Dessa funderingar är något 

som studien väckt hos oss och som vi vill förmedla för vidare tankegångar och kanske detta 

kan vara till hjälp för några av dessa kvinnor.  
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Bilaga 1 

 

Brev  

 

 Hej! 

 

Vi är två kvinnliga studenter som läser vår sista termin på socionomprogrammet genom 

högskolan i Gävle. Vi ska nu skriva en C-uppsats som är det slutgiltiga kravet för att vi ska få 

ut vår socionomexamen. Mycket tankar och funderingar har funnits om denna, det finns 

mycket som är intressant att studera. Till slut bestämde vi oss för att studera och skriva om 

kvinnomisshandel. Detta har ju under åren blivit mer uppmärksammat och idag finns en helt 

annan hjälp att få än vad som fanns tidigare. Tyvärr så är det ju ett stort antal kvinnor i vårt 

land som blir utsatt för detta, varje dag, och ett stort mörkertal finns också. Vi tror nog att alla 

på något sätt har någon kännedom om detta, och vi anser att oavsett vad vi så småningom 

kommer att arbeta med så kan vi komma att beröras av kvinnomisshandel på något vis.  

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om Du ville ställa upp på en intervju med oss. Den kommer 

att utföras enskilt, med bara Du och en av oss som ställer frågor utifrån valda teman. Du 

kommer även att få tala fritt utifrån din syn och ditt behov. Syftet med denna studie och dessa 

intervjuer är att vi ska få en ökad förståelse för just kvinnomisshandel, vad det är som gör att 

många stannar kvar i denna utsatta situation och vad vi som kommande socialarbetare ska ha i 

åtanke för att kunna hjälpa och stötta dessa utsatta kvinnor, oavsett om de väljer att stanna 

kvar eller gå. Vi tror att just Du har mycket att bidra med i fråga om detta och ser fram emot 

att få träffa Dig. Vi garanterar full sekretess, inga uppgifter kommer att kunna spåras till just 

Dig och ingen kommer någonsin att få veta att Du har medverkat i vår studie. Något som vi 

också har haft i åtanke är att det oftast dyker upp tankar, frågor och funderingar efter samtal 

och då vill vi gärna stå till förfogande och träffa Dig igen så vi kan gå igenom detta. Du 

kanske också vill komplettera med några uppgifter eller kanske förtydliga något. Och, Du har 

all rätt att när som helst avbryta din medverkan om Du så känner. Vi är två helt vanliga 

”tjejer”, snälla och trevliga som ser fram emot vårt möte och har förhoppning om att även Du 

ska ha utbyte av detta. Vi tänker som så, att ju fler som har kunskap och förståelse för detta 

”problem”, ju fler finns det som kan hjälpa våra medsystrar. Hoppas Du vill träffa oss! 

Eva Andersson 

Margareta Fogelberg 
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Bilaga 2 

 

 

Frågor 

 

Vad var det som fick dig att ta din första kontakt med kvinnojouren? 

 

Förhållandet 

 

Kan du berätta lite hur du och mannen träffades, hur upplevde du relationen till en början? 

 

Vilket bemötande visade mannen dig då? 

 

När upplevde du att mannen började förändras? Och hur förändrades han? 

Vilka tankar och känslor fick du då? Hur hanterade du dessa? Pratade du med någon om det? 

 

Våldet 

 

Kan du beskriva våldet, har det eskalerat och förändrats? Hur? 

 

Varför valde du trots våldet att stanna kvar? 

 

Har du gjort motstånd någon gång, hur? Hur upplevde du i så fall mannens reaktion? Om inte, 

hur kommer det sig att du inte har bemött mannens våld med motstånd? 

 

Känner du att våldet har fått konsekvenser? Vilka? Har det drabbat någon annan i din närhet, 

vem?  

 

Har du upplevt att mannen försökt isolera dig, i så fall, från vilka och på vilket sätt? Har du 

accepterat detta? Om inte, hur har du då upplevt mannens reaktion? Har du i så fall trotsat 

mannens förbud och ändå haft kontakt med släkt/vänner utan hans vetskap? 
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Känslor 

 

Vilka känslor har du haft för mannen under er relation? Har de förändrats, och i så fall hur? 

 

Kan du se om dessa känslor har påverkat din självkänsla? På vilket sätt då? Hur ser du på din 

självkänsla idag? 

 

Vilka känslor har du för mannen idag? Påverkar det din vardag, och i så fall hur? 

 

Har du sett dig själv som att ha blivit misshandlad? När insåg du det i så fall? 

 

Uppbrottet 

 

Hur länge sen är det du bröt upp?  

 

Vad var det som fick dig att ta beslutet att lämna relationen? Var fick du kraften ifrån? 

 

Kan du beskriva lite över uppbrottet och över mannens reaktion? Har du tidigare under 

relationen varit på väg att lämna den, hände något då? 

 

Fick du stöd av någon, vem och hur? 

 

Har du tidigare under relationen pratat med någon om din situation? I så fall, med vem och i 

vilket skede? Hur har de reagerat då, och hur har du reagerat på deras reaktioner? 

 

Hur upplever du att du har blivit bemött av de professionella? Kan du se att de skulle kunna 

ha bemött dig på något annat, bättre vis?  

 

Nutid 

 

Hur ser du på ditt liv idag? Är det något i din vardag som påminner om det du har gått 

igenom, och hur känner du då?  

 

När du ser tillbaks på din relation, har det ”gett” dig något? Vad? 
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Vad var det som fick dig att ställa upp på vår intervju, och hur har du sett på den? 
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Bilaga 3 

Frågor till kvinnojourspersonal 

 

Hur uppfattar ni vanligtvis kvinnans mående när hon tar kontakt med er på kvinnojouren?  

 

Kan ni säga att det för henne har varit en lång och ambivalent process innan hon har tagit 

steget till en kontakt med er? 

 

Vilket är kvinnans primära syfte med kontakten med er? Ändras hennes tankegångar om sin 

destruktiva relation under tid? Hur vanligt är det att hon väljer att återvända? Hur många 

gånger? 

 

Hur ser kvinnan på sig själv vid sin första kontakt? Kan hon se sig själv som misshandlad? 

Om inte, uppfattar ni att den insikten kan komma i ett senare skede? 

 

Kan uppbrottsprocessen se olika ut beroende på kvinnans ålder, utbildning och yrke, barn 

eller icke, etnicitet? Eller andra faktorer? 

 

Vad är det viktigaste för er som professionell att ha i åtanke vid ert första bemötande med 

kvinnan? Hur är tillvägagångssättet i ert arbete sedan?  

 

Skiljer sig ert arbetssätt beroende på vart kvinnan är i sin uppbrottsprocess? Och hur kan 

”man” veta var hon är i den? 

 

Kan ni se att ert arbete och stöd hjälper kvinnan i hennes uppbrottsprocess? Försöker ni någon 

gång att övertala kvinnan att lämna mannen? Har ni någon uppfattning hur kvinnan blir 

bemött av andra myndighetspersoner (polis, sociala etc.), och hur det påverkar henne? Har ni 

en uppfattning om hur det kan påverka kvinnan i hennes uppbrottsprocess, negativt eller 

positivt? 

 

Hur kan ni beskriva de utsatta kvinnornas självbild? Varför stannar de?  
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Kan ni avgöra på ett ungefär hur pass betydande er verksamhet är för kvinnan? Hur pass 

betydande kan ni vara för att hon ska kunna lämna sitt förhållande, om hon då väljer det 

alternativet? 

 

Kan ert arbete se olika ut ifråga om kvinnan trots upprepade misshandelstillfällen och 

återkommande besök hos er ändå verkar vilja stanna kvar i förhållandet? I så fall, hur? 

 

Kan ni, utifrån era erfarenheter, uttala er om det är vanligt att kvinnorna går in i en ny 

”misshandelsrelation” efter att ha redan lämnat en?  

 

Vad tycker ni det är det viktigaste i ert arbete med dessa kvinnor? Vad ska man tänka på i 

mötet? 

 

Har ni några andra synpunkter? 
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Bilaga 4  

Frågor till polis 

 

Hur brukar ni vanligtvis få kontakt med misshandlade kvinnor, eller de med er? 

 

Kan ni beskriva kvinnornas mående då ni träffas? 

 

Hur beskriver kvinnan våldet, hur ser hon på det? Ser hon sig själv som misshandlad? 

 

Upplever ni att kvinnorna blir isolerade av mannen? 

 

Är det vanligt att kvinnorna återvänder till mannen? 

 

Kan ni beskriva tillvägagångssättet i ert arbete med dem? 

 

Vad är viktigt att beakta i arbetet med dessa kvinnor? 

 

Har ni några andra synpunkter? 

 

 

 


