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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Vid våld i nära relation finns ett emotionellt band mellan förövaren och den 

utsatta. Våldet förekommer i alla samhällsklasser, religioner och länder, vanligast är mäns 

utövande mot kvinnor. Historiskt var det tillåtet för män i Sverige att utöva husaga. En man 

som begår brottsliga handlingar mot en kvinna han har eller har haft en relation till döms 

numera för grov kvinnofridskränkning. Våldet resulterar i fysisk och psykisk skada samt en 

rättslig process.  

Syfte: Syftet var att utifrån ett livsvärldsperspektiv beskriva kvinnors upplevelser av att leva 

med våld i nära relation. 

Metod: En autobiografisk studie analyserad enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys utifrån ett manifest perspektiv.  

Resultat: Kvinnors upplevelser av att leva med våld i nära relation presenterades i resultatet 

med fem kategorier; det började med kärlek, en våldsrelation utvecklades, lidande i 

relationen, välbefinnande i relationen och samhällets bemötande. Kvinnorna levde i en otrygg 

livssituation som präglades av rädsla. De fann stöd från vänner och familj och levde i hopp 

om att allt skulle bli som det en gång var.  

Slutsats: I mötet med hälso- och sjukvården kan förståelse för kvinnornas livssituation 

underlätta att stödja och stärka kvinnorna till hälsa, välbefinnande och ett bättre liv.   
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INLEDNING 
 

”Det handlar om att övervinna motståndet inom sig själv, att våga se och inse 

att mäns våld mot kvinnor finns i vår närmaste omgivning. Det berör oss alla på 

ett personligt plan. Det kommer nära, väcker starka känslor och får oss att 

fråga oss själva: kan detta hända också mig, min dotter, syster eller vän?” 

(Wallberg, 2008, s.157).  

 

Våld i nära relation utgör ett aktuellt och viktigt samhällsproblem. Det är därför angeläget att 

få ökad insikt för problemet som pågår närmare än vi vågar tro och som ofta är dolt för 

omgivningen. Våldet mot kvinnor äger till största del rum i hemmet, bakom stängda dörrar. 

Författarna vill väcka tankar och skapa förståelse för ett område som bör uppmärksammas 

ytterligare, där sjuksköterskor har en betydande roll då kvinnornas kontakt med sjukvården 

ökar.  

  

BAKGRUND 

 

FN definierar våld mot kvinnor som en könsrelaterad våldshandling vilken resulterar i fysisk, 

psykisk eller sexuell skada samt ett lidande för kvinnorna med tvång, frihetsberövande eller 

hot om handlingar . Detta oavsett om det sker i det offentliga eller privata livet 

(FN, 1993). Våld i nära relation innebär att den utsatta har ett emotionellt band till förövaren. 

Relationen kan vara mellan homosexuella, heterosexuella och mellan generationer. Vanligast 

är mäns utövande mot kvinnor som de har eller har haft en nära relation till (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2012). 

  

Historik 

Våld i nära relation har alltid förekommit i alla samhällsklasser, religioner och länder där 

mannen ansågs inneha makt över kvinnan (Scheffer Lindgren, 2009). Enligt Eliasson och 

Ellgrim (2006) var det historiskt sett tillåtet för män i Sverige att i en relation utöva husaga. 

Mannens uppfattning styrde om han behövde vara våldsam, det kunde räcka med att kvinnan 

inte var tillräckligt undergiven. Eliasson (2008) beskriver mannen som åklagare, domare och 

bestraffare. Senare ändrades lagen angående husaga, det var inte längre tillåtet att kvinnan 

blev allvarligt skadad eller avled till följd av skadorna (Eliasson & Ellgrim, 2006). I övrigt 

ansågs våld lagligt och tolkades som att mannen införde disciplin. Lagen om husaga 

avskaffades 1864 (ibid.). En bit in på 1900-talet förändrades situationen för kvinnorna i 

Sverige, 1921 fick de rösträtt och makarna inom ett äktenskap skulle vara jämställda (ibid.). 

Eliasson och Ellgrim (2006) beskriver att när kvinnojourrörelsen startade i slutet av 1970-talet 

skedde förändringar. De utsatta kvinnorna fick hjälp och stöttning, nya lagar infördes där 

kvinnomisshandel ansågs utgöra underlag för brott (ibid.).  

 

Lagstiftning 

Svensk lagstiftning har de senaste åren genomgått stora förändringar i syfte att öka skyddet 

för våldsutsatta kvinnor. Polisens arbete att ingripa och utreda brott är av stor betydelse för att 

förstå hur kvinnorna lever och påverkas. Genom lagstiftning kan ett samhälle markera sin syn 

på vad som är oacceptabelt. 1998 infördes lagstiftning om kvinnofridsbrott vilken senare 

justerats för att lättare se helheten och det återkommande i kränkningarna (Nylén, 2008). En 

man som begår våldshandlingar mot en kvinna han har eller har haft en relation med, döms 

enligt Brottsbalken fjärde kapitlet (SFS 1962:700) för grov kvinnofridskränkning. Detta gäller 

vid upprepade gärningar eller kränkningar av kvinnans integritet vars syfte är att allvarligt 

skada hennes självkänsla (Nylén, 2008). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är identitet och 
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självkänsla viktiga aspekter för upplevelser av existensen. Grov kvinnofridskränkning faller 

under allmänt åtal, vilket innebär att det inte behöver vara kvinnan själv som anmäler brottet 

för att polisen ska påbörja en utredning (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2012).  
 

Statistik  

Våld är ett globalt hälsoproblem, kvinnor som utsätts lever ofta i relation med förövaren 

(Scheffer Lindgren & Renck, 2008a), vilket tenderar att bli mindre uppmärksammat och ge 

färre anmälningar (Irlander & Hvitfeldt, 2012). Mörkertalet där förövaren är en närstående 

kan antas vara relativt stort (Brottsförebyggande rådet, 2012). Enligt Eliasson (2008) ökar 

anmälningarna av våld mot kvinnor i nära relation. Ökningen anses inte bero på större vilja att 

anmäla utan en verklig ökning av antalet brott. Brottsförebyggande rådet (2012) menar 

däremot att ökningen delvis beror på fler anmälningar, särskilt sedan lagändringen på 1980-

talet som innebar att kvinnorna inte längre kunde ta tillbaka sin anmälan. 

 

2011 var det enligt Brottsförebyggande rådet (2012) omkring 28 000 kvinnor över 18 år som 

utsattes för misshandel, två tredjedelar av dem uppger att våldet resulterat i någon form av 

kroppsskada. Samma år anmäldes 12 471 brott vad gäller misshandel mot kvinnor över 18 år, 

där misshandeln är utförd inomhus i en nära relation samt 2471 anmälningar av grov 

kvinnofridskränkning (Brå, 2012). 

 

Våldets effekter 

Våld i nära relation påverkar kvinnan negativt och utgår från hennes subjektiva upplevelser av 

händelsen (Scheffer Lindgren, 2009) vilket leder till att kvinnan får en förändrad upplevelse 

av sig själv i och med skadorna (Wiklund, 2003). Våldet leder till fysisk, psykisk och social 

skada samt en rättslig process (Björck & Heimer 2008). Fysiskt våld innebär att våldet är 

kroppsligt, oönskat och orsakar smärta. Det psykiska våldet utrycks verbalt i form av hot mot 

kvinnan eller någon närstående och kan även innebära en begränsning av kvinnans frihet 

(Scheffer Lindgren 2009; Krebs, Breiding, Browne och Warner 2011). Enligt Flinck, 

Paavilainen och Åstedt Kurki (2005) innebär sexuellt våld att kvinnan tvingas till sexuella 

handlingar samt att hon ses som ett sexobjekt. Scheffer Lindgren (2009) beskriver att det 

sexuella våldet sker mot kvinnans vilja och räknas som en våldshandling när kvinnan 

upplever det kränkande. Krebs et al. (2011) visar i tidigare forskning att olika typer av 

våldshandlingar studerats enskilt, men att det finns ett behov av att se ett sammanhang då 

kvinnorna ofta utsätts för flera typer av våldsbrott inom relationen.  

 

Våldet äger till största del rum på en privat plats, utan insyn från omgivningen. Kvinnorna får 

försämrad självbild, tappar kontakten med omgivningen och isolerar sig i hemmet trots att det 

är platsen som förknippas med smärta, våld och förnedring (Kvinnofridslinjen, 2012). Våldet 

sker upprepat och systematiskt (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2012). Kvinnorna försöker 

rädda förhållandet samtidigt som de önskar lämna mannen och relationen bakom sig (Loke, 

Wan & Hayter, 2012; Flinck et al., 2005). Det uppstår en osäkerhet och rädsla för att söka 

hjälp (Loke et al., 2012). Enligt Scheffer Lindgren (2009) skapar kvinnorna en strategi för 

överlevnad, avgörande för att kvinnorna lämnar relationen är att de kommer till insikt att 

deras liv är i fara. Häggblom och Möller (2007) visar att kvinnor som tagit sig ur relationen i 

vissa fall återvänder. Nordborg (2008) beskriver att det är först när kvinnan förstår faran som 

det fysiska uppbrottet kan ske för att därefter bli fri känslomässigt. Det sista steget innan 

kvinnan kommer vidare är vid insikten av vad hon utsätts för, det skapas förståelse och 

uppstår känslor för vad som tidigare hänt. I samband med separationen upplever de en rädsla 

för ökat våld och därmed kan ett uppbrott innebära en ökad risk (ibid.). Häggblom och Möller 
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(2007) visar i forskning att våldet kan leda till att kvinnorna avlider, det dödliga våldet är 

särskilt riskfyllt efter uppbrottet. 

 

Mötet med hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvården har ansvar att upptäcka och identifiera våld mot kvinnor i nära relation 

samt ge ett adekvat medicinskt och socialt omhändertagande. Våld i nära relation utgör ett 

allvarligt hot mot kvinnors liv, hälsa, välbefinnande och säkerhet i såväl Sverige som övriga 

världen (Björck & Heimer, 2008). Det kan bland annat leda till depression, anorexia, 

suicidförsök, posttraumatisk stress, somatiska symtom, sömnsvårigheter samt minskat socialt 

umgänge (Johnston, 2006). Kvinnor som utsätts för våld i nära relation söker ofta sjukvård 

vid upprepade tillfällen utan att avslöja den bakomliggande orsaken. Det är av stor vikt att 

upptäcka våldet för att undvika onödiga utredningar, feldiagnostisering samt behandling av 

symtom istället för orsak (Björck & Heimer, 2008). 

 

Möten med våldsutsatta kvinnor ställer höga krav på hälso- och sjukvården. Enligt Johnston 

(2006) upplever sjuksköterskor hinder att agera vid misstankar om våld, detta på grund av 

tidsbrist, osäkerhet och rädsla. Häggblom, Hallberg och Möller (2005) visar att flertalet 

sjuksköterskor önskar tillgå mer kunskap om våld mot kvinnor för att på bästa sätt möta och 

identifiera aktuella behov. En förutsättning för sjuksköterskan är att få ökad förståelse för den 

våldsutsatta kvinnans livssituation samt konsekvenserna för hennes liv och hälsa.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien antar en vårdvetenskaplig grund vilket är ett kunskapsområde som kan tillämpas av 

yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskapen 

följer ett patientperspektiv med utgångspunkt i patientens hälsa, ohälsa och livssituation 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Genom att beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva med våld i nära relation skapas förståelse och insikt i kvinnans 

livssituation. Det ger förutsättningar att bemöta den utsatta kvinnan för att stödja henne till 

hälsa och välbefinnande, vilket enligt Dahlberg och Segesten (2010) är grundläggande inom 

vårdvetenskapen. Kvinnornas upplevelser kommer att tydliggöras med hjälp av de 

vårdvetenskapliga begreppen: livsvärld, välbefinnande, lidande och trygghet. 

 

Livsvärld 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är livsvärldsteorin utgångspunkten i vårdvetenskapen. 

Livsvärlden är en människas levda värld, där upplevelser av hälsa, välbefinnande och lidande 

utspelar sig. Det är grunden för en människas erfarenheter, den är personlig och unik fylld av 

upplevelser, minnen och tankar samtidigt som det är en värld tillsammans med andra. Utifrån 

ett livsvärldsperspektiv kan förståelse för hur en människa erfar sin värld skapas, vilken 

mening och innebörd upplevelserna har samt hur det påverkar känslan av hälsa och 

välbefinnande (ibid.).  

 

Genom den levda kroppen skapas tillgång till livsvärlden, kroppen är subjektiv och levande 

samt fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma gång (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Den levda kroppen bär en människas livshistoria, mening och självbild. Den utgör en viktig 

del för upplevelser av identitet eftersom vi genom kroppen ges möjlighet att förhålla oss till 

världen vi lever i (Wiklund, 2003). 
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Välbefinnande, lidande och trygghet 

Välbefinnande utgår från livsvärlden och uttrycker en människas inre upplevelser, den är 

därför både personlig och unik (Wiklund, 2003). För upplevelsen av välbefinnande finns en 

grundläggande trygghet och känslan av att leva i ett sammanhang (Dahlberg & Segesten, 

2010). Utifrån kvinnornas upplevelser finns fokus på hur våldet påverkar deras livssituation.  

 

Lidande berör hela människans liv, tillvaro och hållning till oss själva och vår verklighet. Det 

kan beskrivas som en inre process i form av hot, kränkning eller förlust, vilket skapar 

upplevelsen av att förlora kontrollen (Wiklund, 2003). Det ger känslor av hot mot den egna 

existensen samt en förlust att utföra livsprojekt för upplevelsen av att leva det liv som önskas 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Våldet mot kvinnor i nära relation består inte av enskilda 

våldshandlingar utan utvecklas till en process där kvinnan ständigt lever under hot, något som 

ger upplevelsen av ett lidande (Nordborg, 2008). 

 

När någonting upplevs hota en människas tillvaro uppstår känslor av otrygghet, därigenom 

skapas önskan att återställa tryggheten. Trygghet och otrygghet kan kopplas till upplevelser av 

lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Trygghet beskrivs som en tro på livet och framtiden, att 

tillsammans med andra känna att stöd, tröst och hjälp finns nära till hands (ibid.). Fysiskt och 

sexuellt våld kan upplevas som ett inbrott i den egna kroppen. Våld i nära relation sker oftast i 

hemmet, en plats som vanligtvis förknippas med trygghet (Nordborg, 2008). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Våld mot kvinnor i nära relation resulterar i psykisk, fysisk och sexuell skada samt innebär att 

den utsatta har ett emotionellt band till förövaren. Detta är ett fenomen som förekommer i 

hela världen. I Sverige var det förr lagligt för en man att utsätta kvinnan för husaga, i slutet av 

1970-talet ansågs kvinnomisshandel utgöra underlag för brott. 

 

Med syfte att öka skyddet för de våldsutsatta kvinnorna har svensk lagstiftning genomgått 

stora förändringar. Grov kvinnofridskränkning är ett brott som innebär upprepade kränkningar 

av kvinnans integritet med syftet att allvarligt skada hennes självkänsla. Våldet sker upprepat 

och systematiskt där kvinnorna skapar en strategi för överlevnad. 

 

Våld mot kvinnor i nära relation är ett aktuellt hälsoproblem som utgör ett allvarligt hot mot 

kvinnans hälsa, välbefinnande, säkerhet och liv. När våldsutsatta kvinnor söker sjukvård 

uppmärksammas oftast inte den bakomliggande orsaken. Sjuksköterskor önskar tillgå ökad 

kunskap om våld mot kvinnor för att på ett bra sätt bemöta och identifiera behov samt få 

förståelse för konsekvenserna som våldet skapar. Våldet består inte av enskilda 

våldshandlingar utan utvecklas till en process där kvinnorna ständigt lever under hot. Studien 

syftar till att öppna ögonen för våldet som pågår bakom stängda dörrar och uppmärksamma 

utsatta kvinnors upplevelser av sin hälsa. Hur beskriver kvinnorna sitt liv utifrån ett 

livsvärldsperspektiv? Vad ger dem välbefinnande och orsakar lidande? Kunskapen kan ge 

omgivningen förståelse för deras situation, vilket i sin tur underlättar sjuksköterskans 

bemötande samt deras möjlighet att stödja och stärka till hälsa, välbefinnande och ett bättre 

liv.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att utifrån ett livsvärldsperspektiv beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

våld i nära relation. 
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METOD 

 

Studiens metodval inspireras av hermeneutikens vetenskapsteori vilken syftar till tolkning och 

förståelse av en människans levda erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Förståelse för texten 

pendlade mellan helhet och delar för att slutligen skapa en ny helhet. Litteraturstudien antog 

en kvalitativ ansats för att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med våld i nära relation. 

En kvalitativ studie syftar till att öka förståelsen för upplevelser och erfarenheter utifrån en 

specifik livssituation (Segesten, 2012). Detta för att beskriva, förstå och förklara ett visst 

fenomen och dess egenskaper. I kvalitativ forskning finns ett induktivt analysförfarande vilket 

innebär att forskaren beskriver, tolkar och förklarar utifrån specifika observationer (Forsberg 

& Wengström, 2008).  Enligt Dahlborg Lyckhage (2012) är skrivna berättelser såsom 

biografier en form av livsberättelser med utgångspunkt i människors livsvärld. Utifrån ett 

livsvärldsperspektiv kunde kvinnornas levda erfarenheter och upplevelser beskrivas med hjälp 

av autobiografier.  

 

Datainsamling 

Inledningsvis gjorde författarna en överskådlig litteratursökning över vilka biografier som 

fanns att tillgå inför studien. Relevanta sökord valdes vilka ansågs representativa för 

problemområdet. Sökningar utfördes vid ett flertal tillfälle för att finna det mest betydelsefulla 

materialet för studien. Det huvudsakliga sökordet kom att bli kvinnomisshandel utifrån 

biografier, vilket kompletterades med våld i nära relation. Olika sökord och databaser kan 

med fördel användas för att experimentera med olika söktekniker och på så vis nå fram till ett 

relevant material (Östlundh 2012). Biografier användes som utgångspunkt för att få en 

djupare förståelse för kvinnornas upplevelser av att leva med våld i nära relation. Sökningen 

av biografier gjordes i fyra olika databaser, LIBRIS och bibliotekskatalogerna för 

Linnéuniversitetet samt Växjö och Ljungby stadsbibliotek (se bilaga 1). LIBRIS är en 

nationell databas för universitets- och högskolebiblioteken i Sverige vilken gav en 

övergripande sökning. För att komplettera och på ett lättillgängligt sätt tillgå önskat material 

valdes även bibliotekskatalogerna för Linnéuniversitetet samt Växjö och Ljungby 

stadsbibliotek. 

 

Urvalsförfarande 

Studien baserades på fem biografier där kvinnorna själva var författare och beskrev sina 

subjektiva upplevelser av sin livssituation (se bilaga 2). Utifrån sökresultatet lästes titel och 

sammanfattning av biografierna. Genom inklusionskriterier valdes de biografier vilka på bästa 

sätt speglade syfte och problemformulering, något som är önskvärt enligt Friberg (2012). För 

att språket inte skulle ha genomgått några översättningar eller tolkningar skulle biografierna 

vara skrivna på svenska. Ett livsvärldsperspektiv utifrån de våldsutsatta kvinnornas situation 

skulle finnas beskrivet. Biografierna skulle vara skrivna de senaste 15 åren av kvinnor över 18 

år med upplevelser av mäns våld i nära relation. De ska under förhållandet varit bosatta i 

Sverige samt haft en heterosexuell relation. Exklusionskriterier för studien var biografier som 

beskrev hedersrelaterat våld. 

 

Kvalitetsgranskning 

Enligt Segesten (2012) skall en källa genomgå en medveten och kritisk bedömning. 

Författarna till studien valde att göra en källkritisk granskning av biografierna baserade på en 

utformad frågeställning av Segesten (2012). I kvalitetsgranskningen togs hänsyn till om det 

fanns en ansvarig utgivare, vilket mål författaren hade med biografin samt författarens 

tidigare kompetensområde (se bilaga 3 och 4).  
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Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys kan med fördel användas inom omvårdnadsforskning. Det 

handlar om att granska och skapa förståelse för ett material med utgångspunkt i mänskliga 

upplevelser med målet att bevara det centrala och väsentliga i textens innehåll (Graneheim & 

Lundman, 2004). Analysen genomfördes på ett systematiskt tillvägagångssätt enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta innehållsanalys. Det synliga och 

uppenbara i texten analyserades och presenterades i form av kategorier. En latent 

innehållsanalys fokuserar istället på det dolda och underliggande i materialet (ibid.). 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör kvalitativ forskning ta hänsyn till den egna 

förförståelsen. En reflekterande hållning kan göra att förförståelsen kontrolleras genom att 

författarna behärskar sina tidigare föreställningar och kunskaper (Dahlborg Lyckhage 2012). I 

samband med analysen medvetandegjorde författarna sin förförståelse. Genom öppenhet 

skapades förståelse för kvinnornas positiva och negativa upplevelser utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. 

 

Enligt Dahlborg Lyckhage (2012) präglas analysen av öppenhet, följsamhet och reflektion. 

Samtliga fem biografier lästes till en början enskilt av författarna för att få känslan för 

helheten. Därefter läste författarna biografierna ytterligare en gång samtidigt som 

anteckningar fördes enskilt med fokus på studiens syfte och frågeställningar. Analysprocessen 

inleds med att materialet skiljs från sitt sammanhang för att bilda textdelar med en gemensam 

betydelse, så kallade meningsbärande enheter (Graneheim & Lundman, 2004). Förståelse för 

delarna skapas utifrån texten som helhet. De meningsbärande enheterna sammanställdes 

gemensamt utifrån skillnader och likheter i författarnas anteckningar. Därefter kondenserades 

och abstraherades de meningsbärande enheterna för att bilda koder (se bilaga 5). Materialet 

blir genom kondensering mer lätthanterligt samtidigt som textens innehåll bevaras 

(Graneheim & Lundman 2004). Koderna jämfördes med varandra för att slutligen dela in 

materialet i kategorier och underkategorier utifrån skillnader och likheter i innehållet. 

Kategorierna utgjordes av koder eller underkategorier med ett gemensamt innehåll. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) bör inga uppgifter hamna mellan två kategorier eller passa in 

i mer än en kategori. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) samt Polit och Beck (2012) ska forskning som 

inkluderar människor utföras med respekt för människovärdet samt de mänskliga 

rättigheterna. Inför studien gjordes etiska reflektioner för att motivera behovet av studiens 

genomförande. Forskningen skall vara hälsofrämjande vilket innebär att nytta ställs i relation 

till eventuell skada (Helsingforsdeklarationen, 2008). Polit och Beck (2012) beskriver att 

nyttan med studien bör framträda medan skadan önskas minimeras. I biografierna har de 

våldsutsatta kvinnorna valt att själva berätta sina livshistorier. Enligt Lagen om upphovsrätt 

till litterära och konstnärliga verk (1960:729) 2§ blir ett material offentligt och tillgängligt för 

allmänheten genom publicering. Eftersom litteraturstudien inkluderade redan publicerat 

material ansågs skaderisken obetydlig. Studien syftade till att ge ökad förståelse för kvinnors 

upplevelser av att leva med våld i nära relation, en kunskap som kan komma till nytta för 

personal inom hälso- och sjukvården för att skapa förståelse och på bästa sätt bemöta de 

våldsutsatta kvinnorna. Författarna önskade ett resultat där kvinnornas upplevelser inte 

misstolkades eller förvrängdes. Enligt SFS (1960:729) 3 § får ett publicerat material inte 

ändras så att det kan upplevas kränkande för upphovsmannen. 
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RESULTAT 
 

Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen skapades fem kategorier med fem underkategorier. 

Det började med kärlek; En våldsrelation utvecklades: makt och dominans och kvinnorna tog 

på sig ansvaret; Lidande i relationen: en rädsla utan slut och att inte våga berätta; 

Välbefinnande i relationen: hopp om förändring; Samhällets bemötande. Kategorierna 

beskriver kvinnors upplevelser av att utsättas för våld i nära relation, sett utifrån deras 

livssituation. 

 

Det började med kärlek 

Kvinnorna träffade en man som älskade dem och visade uppskattning, något som bekräftades 

genom ömhet, närhet och respekt. Kvinnorna kände lycka av att ha funnit mannen att dela 

resten av sina liv tillsammans med. Romantiken och kärleken skulle komma att besegra allt 

(Carlshamre, 2006; Lilja, 2009).  

 

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

(Lilja, 2009, s.7) 

 

En våldsrelation utvecklades  

Hos männen visades med tiden ett kontrollbehov som kvinnorna tvingades rätta sig efter, 

något som kom att påverka och förändra kvinnornas livssituation. De kastades mellan kärlek 

och förtvivlan. Som försvar tog kvinnorna själva på sig ansvaret för det inträffade.  

 

Makt och dominans 

Kvinnorna beskrev att mannen började styra deras liv, det var hans uppsatta regler som skulle 

följas. Han började uttrycka en svartsjuka som gjorde att kvinnornas umgänge begränsades. 

För att hålla sig väl med mannen gällde det att visa respekt och följa hans vilja. Mannens 

makt och kontrollbehov kom att yttra sig med psykiskt, fysiskt och sexuellt våld vilket 

påverkade kvinnans livssituation (Andersson, 2011; Lilja, 2009; Videll, 2000).  

 

”Jag var i alla fall tvungen att hålla mig vän med honom, inte säga ifrån eller 

motarbeta det han tyckte eller ville, då skulle jag bara gräva min egen grav efter 

alla hot han hade sagt.”(Lilja, 2009, s.18) 

 

Mannen såg kvinnan ena stunden som betydelsefull och i nästa som ett offer (Carlshamre, 

2006; Videll, 2000). Det ökade kontrollbehovet tvingade kvinnan att förebygga och undvika 

situationer som kunde leda till våld. Mannen styrde och visade sig vara överlägsen 

(Andersson, 2011; Carlshamre, 2006; Graaf, 2006; Lilja, 2009). En överlägsenhet som gick ut 

över både kvinnan och barnen (Andersson, 2011; Lilja, 2009). 

 

Kvinnorna tog på sig ansvaret 

Kvinnorna blev förvånade när det plötsligt kom ett fysiskt slag, vad hände och varför? 

(Carlshamre, 2006; Lilja, 2009; Videll, 2000). Sökandet efter förståelse för det som kvinnorna 

utsattes för gjorde att de letade hos sig själva, vad hade de gjort för att förtjäna detta? 

Kvinnorna kände skuld för att ha gjort något som av mannen kunde uppfattas vara fel och att 

det fanns en anledning för honom att bli svartsjuk och utöva våld (Graaf, 2006; Lilja, 2009). 

Till slut infanns en känsla av att kvinnan inte var värd något, hon var oduglig och allt var 

hennes fel (Graaf, 2006). Det var lättast att själv ta på sig skulden och förlåta mannens 

beteende, trots ovissheten om anledningen till hans agerande (Carlshamre, 2006). 
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”Kunde jag förlåta? Det skulle aldrig hända igen. Och jag torkade mina tårar, 

tröstade dig och förlät.”(Carlshamre, 2006, s.19) 

 

När svaren uteblev om varför mannen brukade våld vändes känslorna inåt, både mannen och 

kvinnan levde i en värld där händelserna tystades ner. Att den man som kvinnan älskade 

kunde vara så hemsk var svårt att förstå (Videll, 2000). Kvinnorna ansåg inte våldet som 

normalt, däremot upplevdes det som skamfullt och därför uppdagades det inte. Inte förrän de 

satte ord på sina upplevelser och talade öppet om det inträffade kunde skammen övervinnas 

(Carlshamre, 2006). Kvinnorna beskrev skam av att leva i ett misslyckat förhållande samt 

svårigheter att berätta om den missär som utspelade sig i hemmet. Skammen fanns också över 

sig själv som person och det svek som kvinnan kände gentemot närstående då hon ansåg sig 

gjort dem illa (Videll, 2000).  

 

Lidande i relationen 

Att leva under hot skapade en ständig rädsla, det fanns ett behov att hitta någon att lita på, 

någon att berätta det allra värsta för. Fanns det någon som var beredd att höra sanningen? 

 

En rädsla utan slut 

Mannens hotfulla beteende gjorde att kvinnan upplevde sig leva i fångenskap i sitt eget hem. 

Mannen väntade på det rätta tillfället att utföra våld, vilket gjorde att hemmet blev en otrygg 

plats (Graaf, 2006; Lilja, 2009; Videll, 2000). Rädslan för vad som skulle ske härnäst fanns 

där utan uppehåll vilket skapade en otrygg livssituation (Carlshamre, 2006). Det fanns en vilja 

att bli fri från mannen samtidigt upplevdes rädslan utgöra ett hinder (Lilja, 2009). Vid 

mannens utövande av våld fanns en önskan att det skulle vara sista gången, men innerst inne 

hade kvinnan vetskap om att det skulle upprepas åtskilliga gånger (Carlshamre, 2006). 

Kvinnorna beskrev att deras livssituation präglades av rädsla samtidigt som det fanns en 

känsla av att vara bunden till mannen (Carlshamre, 2006; Lilja, 2009; Videll, 2000).  

 

”Det våld som Jorma utövade den här gången var kanske inte så brutalt, men 

det fanns i hans sätt och i hans ögon något som övertygade mig om att han hade 

bestämt sig. Hans blick sa mig att han nu menade allvar och att jag svävade i 

livsfara.” (Graaf, 2006, s.80) 

 

Kvinnorna tvingades leva med ständig rädsla och osäkerhet för framtiden, vilket skapade 

upplevelser av att leva på lånad tid (Andersson, 2011; Carlshamre, 2006; Graaf, 2006). 

Samtidigt som döden skulle innebära det allra värsta, kunde det uppfattas som en befrielse och 

en väg ut ur relationen (Carlshamre, 2006; Videll, 2000). Oron att inte finnas där för dem som 

betydde allra mest var stark (Andersson, 2011; Lilja, 2009). Kvinnorna hade en önskan att 

lämna mannen men även en rädsla för vad det skulle innebära (Videll, 2000). Inte ens efter 

separationen kände kvinnorna sig säkra, rädslan fanns kvar trots att de inte längre levde 

tillsammans med mannen (Carlshamre, 2006; Graaf, 2006). Kvinnan frågade sig om modet att 

leva vidare skulle övervinna rädslan att inte veta vart han befann sig (Lilja, 2009). Mannen 

såg till att kvinnan fick en ökad hotbild genom att ta kontakt med utomstående, detta gjorde 

att kvinnan levde i ständig rädsla. Ett sätt att söka sig trygghet var att leva med skyddad 

identitet (Graaf, 2006). 

 

”Våldet stannar, kroppen minns och skapar spår av rädsla.”  

(Carlshamre, 2006, s.106) 
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Att inte våga berätta 

Att fly in i en tystnad blev en överlevnadsstrategi men samtidigt en möjlighet för våldet att 

fortsätta (Carlshamre, 2006). Det fanns en saknad efter någon att prata med, någon att lita på 

som fanns där för att lyssna (Lilja, 2009; Videll, 2000). Men vem kunde ta emot den oro och 

ångest som kvinnan kände (Lilja, 2009). Inte förrän kvinnorna beslutat att berätta sanningen 

upplevdes en frihetskänsla. Befrielsen att slippa dölja och ljuga var en enorm lättnad och 

kvinnorna upplevde sig inte längre vara ensamma (Carlshamre, 2006; Lilja, 2009). 

 

”Jag var fri, jag hade berättat sanningen, om så bara för dem som stod mig 

allra närmast.” (Carlshamre, 2006, s.57) 

 

Välbefinnande i relationen 

Kvinnorna beskrev att barnen var betydelsefulla, deras födelse och fortsatta liv skapade 

mening och fick kvinnorna att se livet från en ljusare sida (Andersson, 2011; Carlshamre, 

2006; Graaf, 2006; Lilja, 2009). Kärleken mellan kvinnorna och deras familj hade stor 

betydelse för känslan av att vara trygg och värdefull (Andersson, 2011; Lilja, 2009). Att ha en 

nära vän vid sin sida var ovärderligt, någon att lita på som fanns där om det skulle behövas 

(Lilja, 2009; Videll, 2000). 

 

Kvinnorna kände välbefinnande när de gjorde något för sig själva. Utbildning och arbete gav 

möjlighet att vara borta från mannen vilket upplevdes som en befrielse (Andersson, 2011; 

Lilja, 2009; Videll, 2000). De fick en tro på sig själva, en stolthet att för en gång skull vara 

målmedveten och fokuserad att göra något för sin egen del. På så vis kunde kvinnorna visa att 

de faktiskt var någon, det var ett sätt att lyckas skapa sig en identitet (Andersson, 2011; Lilja, 

2009).   

 

”Idag känns livet enkelt att leva. Saker och ting börjar lösa sig så smått, jag har 

ett bra jobb som jag trivs med, bra inkomst, trevliga arbetskamrater, en man 

som jag älskar och sist men inte minst ett par fina vänner som jag känner tillit 

till.” (Videll, 2000, s.68) 

 

Hopp om förändring 

Mellan våldet fanns tillfällen där mannen uppvaktade och bekräftade kvinnorna vilket stärkte 

känslorna för honom (Carlshamre, 2006; Videll, 2000). Den kärlek som någonstans fanns 

visades vilket skapade känslor av att inget tidigare hänt, som om inga hårda ord eller slag 

funnits där. Tillvaron gav kvinnorna en känsla av välbefinnande och kärlek till mannen, en 

man som för tillfället beskrev kvinnan som värd det allra bästa (Lilja, 2009; Videll, 2000). 

Trots det upprepade våldet valde kvinnan att bygga upp det som förstörts. Hjälp skulle 

innebära att de återigen blev lyckliga, det var värt att rädda och kämpa för den kärlek som 

tidigare fanns (Carlshamre, 2006). Kvinnorna beskrev en önskan att bli älskade och 

respekterade (Lilja, 2009; Videll, 2000) samtidigt fanns en längtan att komma tillbaka till sitt 

tidigare liv, att tillsammans med sonen få leva i trygghet (Lilja, 2009). Att få möjlighet att 

besegra det som varit gav ökat hopp att fly till ett bättre liv (Graaf, 2006). 

 

”Allt kommer att ordna sig, tror jag. Envisheten och viljan har jag. Kärleken 

övervinner ju allt sägs det.” (Videll, 2000, s.28) 

 

Samhällets bemötande 

Stödet som kvinnorna förväntade sig från samhället stämde inte alltid med verkligheten, det 

fanns tillfällen när de önskade att mer gjorts för att skapa en trygg tillvaro (Graaf, 2006). 
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Hjälp utifrån sågs som en sista utväg för att kunna bryta upp från mannen (Videll, 2000). Den 

omsorg som upplevdes från polis gav en känsla av välbehag (Graaf, 2006; Videll, 2000). En 

av kvinnorna berättade att anställda på jourhemmen stöttade och fanns där vilket visade att det 

enkla gav stor glädje (Graaf, 2006). Dock fanns stunder som kvinnan kände sig ensam och 

utlämnad. Med anledning av hotet mot henne utgjorde hon en riskfaktor för andra och fick 

därför inte komma tillbaka till jourhemmet (Graaf, 2006) 

 

I mötet med hälso- och sjukvården upplevdes att personalen undvek kvinnan. Mänsklig 

kontakt önskades då hon var i behov av hjälp och stöd. Någon som fanns där, lyssnade och 

såg henne för den person hon var istället för en misshandlad kvinna. Hennes egen identitet 

gick förlorad (Videll, 2000). Kvinnorna upplevde i mötet med sjukvården en nonchalans och 

en känsla av att vara utlämnad (Lilja, 2009; Videll, 2000). 

 

En av kvinnorna upplevde att det fanns en attityd hos allmänheten att inte lägga sig i andras 

privatliv, en inställning som påträffats vid ett flertal tillfällen (Videll, 2000). Enligt 

Carlshamre (2006) lever gamla attityder kvar i samhället. Våld i hemmet ska vara allvarligt 

och resultera i blåmärke, blod, sönderslaget ansikte och att den utsatta är nära döden för att 

räknas till kvinnomisshandel. 

 

”Personalen undviker mig som om jag vore en pestsmittad. Jag vill verkligen ha 

hjälp, ha någon här som jag kan prata med, som orkar lyssna och ser mig, 

Anna. Inte bara ser mig som en misshandlad kvinna utan egen identitet.” 

(Videll, 2000, s.41) 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att utifrån ett livsvärldsperspektiv beskriva kvinnors upplevelser av att 

leva med våld i nära relation. De huvudfynd som framkommer i resultatet kommer att 

diskuteras i resultatdiskussionen. Resultatet visar att kvinnor som utsätts för psykiskt, fysiskt 

och sexuellt våld upplever ett stort lidande samt en rädsla som inte tar slut. Kvinnorna tar 

själva på sig ansvaret och på grund av skuld och skam hindras de från att berätta sanningen. 

Hopp om en förändrad livssituation skapar välbefinnande samt något att kämpa för.  

 

Metoddiskussion 

Studien antog en kvalitativ ansats, vilken enligt Segesten (2012) handlar om att fånga 

subjektiva upplevelser, för att på så vis öka förståelsen för en specifik livssituation. Med ett 

livsvärldsperspektiv i fokus valdes biografier som utgångspunkt för studien. Detta ansågs 

relevant då författarna kunde ta del av kvinnornas detaljrika beskrivningar av sina upplevelser 

och erfarenheter av våld i nära relation, något som ökar studiens trovärdighet. Enligt Dahlborg 

Lyckhage (2012) finns risk att upplevelserna inte stämmer överens med verkligheten, vilket 

kan betraktas som en svaghet med biografier. Segesten (2012) beskriver dock att biografier 

kan vara en viktig källa till kunskap, trots att det inte finns några krav på objektivitet eller 

sanning. Ännu en svaghet med biografier som utgångspunkt är att det inte ges möjlighet till 

att ställa följdfrågor om något i materialet uppfattas otydligt eller svårt att förstå.  Detta hade 

istället varit möjligt med en intervjustudie som också kan besvara studiens syfte. 

Överväganden gjordes, men metoden uteslöts med hänsyn till de forskningsetiska aspekterna 

där nytta ställs i relation till eventuell skada. Författarna saknar erfarenhet av intervjuteknik 

som på grund av tidsbrist inte fanns möjlighet att öva, osäkerheten hade kunnat skapa känslor 

av obehag för kvinnorna. En annan metod som gett möjligheten att besvara syftet är 
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vetenskapliga artiklar vilket valdes bort med avseende på att materialet genomgått tolkning av 

forskaren som i sin tur skulle kunna påverka resultatet för studien. 

 

Sökningen i databaserna upprepades flera gånger för att minimera risken att gå miste om 

betydelsefullt material. En styrka med studien är att ett flertal databaser användes för att få 

tillgång till ett väsentligt material samt att sökorden som användes visade sig vara relevanta. 

Fem biografier valdes vilket ansågs tillräckligt för att uppnå ett trovärdigt resultat. 

Biografierna är skrivna på svenska för att undkomma översättningar och risk för att innehållet 

i materialet misstolkats, något som ökar studiens trovärdighet. Kvinnorna skulle under 

relationen vara bosatta i Sverige, detta för att ta hänsyn till att riktlinjer, normer samt 

lagstiftning i olika länder kan skiljas åt och därmed kunna påverka hållningen och förståelsen 

för det aktuella fenomenet. Enligt studiens inklusionskriterier skulle biografierna vara skriva 

de senaste 15 åren. Samtliga fem biografer är skrivna av kvinnor som lämnat våldsrelationen. 

Inklusionskriterierna gav dock ingen vidare precision av tidsperioden från upplevelserna av 

våldet och författandet av biografin. Det är något som kan ha påverkat kvinnornas minne av 

sin livssituation samt deras sätt att se tillbaka på sina upplevelser, vilket kan ses som en 

svaghet med studien. Istället för att lägga fokus på när biografin skrevs kunde författarna 

genom inklusionskriterier gjort sitt urval utifrån när kvinnorna utsattes för våldet.  

 

En källkritisk granskning av biografierna utfördes enligt Segesten, (2012) vilken beskriver att 

en tryckt källa skall genomgå en medveten och kritisk bedömning, något som ökar 

trovärdigheten för studien. Bokförlaget för biografin utför även en bedömning av 

trovärdigheten innan utgivning (ibid.).  

 

Författarna tog hänsyn till etiska aspekter under studiens tillvägagångssätt, detta med strävan 

att undkomma sin förförståelse och egna värderingar, för att inte påverka analysen och i sin 

tur resultatet. Innan studien hade författarna tanka om varför kvinnorna valde att stanna kvar 

trots våldet samt varför många kvinnor ofta gick tillbaka. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) kan förförståelsen inte helt undvikas utan istället medvetandegöras. Innehållsanalysen 

utfördes noggrant och systematiskt enligt Graneheim och Lundmans (2004), en analysmetod 

som ansågs tydlig samt lätt att följa och förstå. Samtliga biografier lästes till en början enskilt 

av författarna något som anses vara till nytta för att få tillgång till bådas förståelse för 

innehållet vilket ökar studiens trovärdighet. När författarna läste biografierna utifrån syfte och 

frågeställningar fördes anteckningar i skilda dokument. Genom dialog jämfördes sedan 

skillnader och likheter i innehållet vilket innebär att författarna inte påverkats av varandras 

förståelse. Analysen upplevdes i efterhand tidskrävande samt inledningsvis komplicerad då 

biografierna var utförliga med detaljrika beskrivningar. Författarna till studien tog hänsyn till 

att inga uppgifter bör hamna mellan två kategorier eller passa in i flera, detta enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Kvinnorna beskriver upplevelserna av sin livssituation 

utifrån ett sammanhang vilket enligt författarna skapar svårigheter att särskilja dem från 

varandra, men med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen lyckades kategorier och 

underkategorier skapas. Eftersom analysprocessen utfördes gemensamt kunde misstolkningar 

undvikas vilket ökar studiens trovärdighet.  

 

Enligt Lundman och Graneheim (2012) används begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet inom kvalitativ forskning för att säkerställa studiens trovärdighet. Giltighet 

handlar om huruvida studiens resultat bygger på sanning. Studien ger en noggrann 

beskrivning av urvalet samt analysens tillvägagångssätt, vilket ger läsaren möjlighet att 

bedöma giltigheten. Ännu ett sätt som ger läsaren möjlighet att bedöma giltigheten är att 

inkludera citat för att beskriva kvinnornas upplevelser. Studiens tillförlitlighet ökar genom att 
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författarna utförde innehållsanalysen gemensamt för att undkomma olika förståelse av 

innehållet vilket i sin tur kan påverka resultatet. Tillförlitligheten skulle kunna stärkas 

ytterligare om fler biografier inkluderats, vilket inte gjordes på grund av tidsbrist samt 

svårigheter att sammanställa materialet i analysen. För att säkra en studies trovärdighet skall 

hänsyn även tas till om resultatet är användbart och överförbart. Biografierna ansågs 

jämförbara då författarna tydligt kunde urskilja likheter och skillnader i innehållet, vilket till 

viss del ger möjlighet att överföra resultatet till andra kvinnor med upplevelser av våld i nära 

relation. 

 

Resultatdiskussion 

I denna studies resultat framkommer det att kvinnorna upplever att mannen utvecklar ett ökat 

kontrollbehov, ett sätt att med makt och dominans styra hennes liv. Om kvinnorna motsätter 

sig mannens order eller anklagelser om otrohet är det enligt mannen acceptabelt att utöva 

våld. Likheter finns i tidigare forskning som visar att mannens kontrollbehov yttrar sig genom 

avundsjuka och strikta regler som för mannen anses självklara att rätta sig efter (Wiklund, 

Malmgren Olsson, Bengs & Öman, 2010). 

 

I resultatet framkommer att kvinnorna blir förvånade när mannen plötsligt börjar utöva fysiskt 

våld. Kvinnorna söker förståelse för det som inträffar vilket slutar med att de själva tar på sig 

ansvaret. Det skapar känslor att allt är deras fel trots ovissheten om varför de skuldsätter sig 

själva. Kvinnorna upplever känslor av skuld och skam av att leva i ett misslyckat förhållande, 

något som även beskrivs av Scheffer Lindgren och Renck (2008b). I studiens resultat beskrivs 

att kvinnorna vände sina känslor inåt och tystade ner det pågående våldet istället för att berätta 

sanningen. Detta överensstämmer med tidigare forskning som beskriver att kvinnorna på 

grund av skam inte berättar om sina upplevelser. Det förklaras vara ett sätt att undkomma att 

bli dömda av de som möjligtvis saknar förståelse om varför kvinnan stannar kvar i relationen 

(Wilson, Silberberg, Brown & Yaggy, 2007). Enander (2009) beskriver att kvinnor som 

berättar riskerar att bli dömda av omgivningen, de hindras därmed att berätta om sina känslor 

och upplevelser även för sina närmaste vänner. Våldet kom att påverka och förändra den 

unika kvinnans livsvärld, vilken skapar förståelse för hur en människa upplever sin värld 

(Dahlberg & Segesten. 2010). Det väcker en osäkerhet som innebär känslor av att vara 

oduglig och inte räcka till vilket i sin tur påverkar och förändrar en människas självbild. Hur 

ska kvinnorna lyckas övervinna skammen, våga berätta om sina upplevelser och finna styrkan 

att söka hjälp? Enligt Wiklund (2003) är skamkänslor konsekvenser av att en människa 

upplever sin värdighet kränkt, känslor som uppkommer när vi riskerar att tappa kontakten 

med de personer som är allra viktigast i livet. Ett sätt för människan att undkomma skammen 

är genom att ställa sig frågan vad som orsakar känslorna. Vi anser att samhället bör ta sitt 

ansvar angående våld i nära relation, detta genom att synliggöra det aktuella 

samhällsproblemet så att våldsutsatta kvinnor vågar berätta om sina upplevelser. 

 

Studiens resultat visar att det psykiska och fysiska våldet som kvinnorna utsätts för utvecklar 

en ständig rädsla vilket skapar ett lidande. De tvingas leva med en osäkerhet, vad skulle 

mannen utföra nästa gång för att skada henne? Denna ovisshet skapar känslor av otrygghet. 

Enligt Wiklund (2003) försöker en människa undkomma lidande genom att förneka det som 

skapar ångest och smärta. Tidigare forskning visar att trots en period utan våldshandlingar 

finns känslor av rädsla då kvinnan inte vet vad som väntar (Cerulli, Poleshuck, Raimondi, 

Veale & Chin, 2012). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att någonting som upplevs hota 

en människas tillvaro skapar en otrygghet samt saknad av kontroll. För att återfå känslan av 

kontroll söks förståelse och förklaring till det som upplevs hotfullt. Otrygghet innebär att leva 

med en osäkerhet samt känslan av att inte själv kunna påverka sin livssituation, något som 
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skapar lidande och hot mot existensen (ibid.). Enligt Scheffer Lindgren och Renck (2008b) 

upplever kvinnorna denna rädsla i sitt eget hem, en plats som vanligtvis förknippas med 

trygghet. Även denna studies resultat visar att kvinnorna upplever rädsla och otrygghet i 

hemmet vilket skapar känslan av att leva i ett fängelse. Våldet som kvinnorna utsätts för har 

gjort att de lever i ständig rädsla, som författare till studien och blivande sjuksköterskor är det 

svårt att undgå att tänka på hur våldet och rädslan påverkar kroppen fysiologiskt. Förutom 

kroppsliga skador och symtom ger det avtryck som inte alltid går att avläsa på utsidan. 

Det framkommer i resultatet att kvinnorna har tankar om döden. Det är något som skulle 

innebära det allra värsta men samtidigt upplevas som en befrielse och ett sätt att undkomma 

rädslan. Tidigare forskning styrker kvinnors upplevelser av rädsla för att våldet ska leda till 

döden, det finns även tankar på att själv ta sitt liv för att finna en utväg (Scheffer Lindgren & 

Renck, 2008b). Johnston (2006) visar i forskning att våldet ofta leder till att kvinnorna 

drabbas av depression och överväger suicid. Enligt studiens resultat finns en önskan att lämna 

relationen samtidigt upplevs en rädsla att leva vidare i ovisshet av var mannen befinner sig. 

Något som stryks i tidigare forskning vilken visar att om kvinnan stannar i relationen har hon 

kvar viss kontroll som efter ett uppbrott går förlorad och istället skapas en hotfull situation 

(Wiklund et al., 2010). Ekbrand (2006) beskriver att det största hindret för kvinnorna att 

lämna mannen är risken att uppbrottet ska leda till ökat våld. Rädslan för att våldet ska öka 

styrks även av annan forskning (Cerulli et al., 2012; Scheffer Lindgren & Renck, 2008b). 

Kvinnorna lever i en relation som präglas av lidande och en ständig rädsla. De önskar bli kvitt 

rädslan men samtidigt finns en oro för att en separation ska leda till ökat våld vilket således 

utgör ett hinder för att finna trygghet. Enligt Häggblom och Möller (2007) är oron befogad då 

risken för dödligt våld ökar efter separationen. 

 

Ett annat resultat i denna studie är att kvinnorna finner stöd från vänner och familj, vetskapen 

att de finns där är av betydelse vilket även styrks i tidigare forskning som visar att familj och 

vänner är viktiga (Wiklund et al., 2010). Enligt Cerulli et al. (2012) upplevde kvinnor stöd 

från vänner och familj men trots det kändes situationen överväldigande och svår att hantera. 

 

I studiens resultat framkommer att det i relationen finns tillfällen där kvinnorna känner kärlek, 

det skapar välbefinnande samt hopp om att relationen ska bli som den en gång var. Hopp om 

förändring i mannens beteende beskrivs även i tidigare forskning där det framgår att 

kvinnorna upplever mannen som betydelsefull, trots hans beteende finns en tro på förändring 

(Wiklund et al., 2010). Det framkommer att kvinnorna inte ser männens våldsamma beteende 

i något sammanhang utan istället skapas förhoppningar om att allt är bra (Enander, 2009). 

Enligt Wiklund (2003) är hopp en mänsklig upplevelse av vad som anses meningsfullt i livet. 

Något som skapar livsvilja och kraft att gå vidare samt mod att ta upp kampen mot lidandet. 

Kan förhoppningarna om ett bättre liv göra att kvinnan undviker sanningen, döljer de 

verkligheten för att leva vidare i hopp om en förändring? Studiens resultat visar tillfällen då 

mannen beskriver kvinnan som värd det allra bästa vilket ger känslor av hopp samt en vilja att 

bygga upp det som förstörts. Kvinnorna känner en önskan att bli älskad och respekterad för 

den hon är. Samtidigt visar tidigare forskning att kvinnor tvivlar på den kärleken de ger till 

mannen med vetskap att fler våldshandlingar väntar (Enander, 2010). 

 

Våld mot kvinnor i nära relation är ett aktuellt och viktigt problem som utgör ett allvarligt hot 

mot de utsatta kvinnornas liv, hälsa, välbefinnande och säkerhet. Hälso- och sjukvården har 

ett ansvar att upptäcka och identifiera våldsutsatta kvinnor samt ge adekvat omhändertagande 

(Björck & Heimer, 2008). Enligt denna studies resultat upplevs mötet med sjukvården ha en 

brist på mänsklig kontakt vilket gör att kvinnorna upplever att sin identitet går förlorad. De 

önskar någon som lyssnar och inte bara ser henne som en misshandlad kvinna, men 
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erfarenheterna visar istället på nonchalans och känslor av att vara utlämnad. Forskning visar 

att de våldsutsatta kvinnorna drar sig för att söka hjälp för sina skador och vill heller inte 

berätta om orsaken (Scheffer Lindgren & Renck, 2008b). När kvinnor som utsätts för våld i 

nära relation söker sjukvård avslöjas inte våldet som den bakomliggande orsaken till 

symtomen (Wiklund et al., 2010; Häggblom & Möller, 2007). I mötet med sjukvården 

beskriver kvinnorna andra orsaker till sina symtom än det som personalen själva misstänker. 

Denna studie vill betona vikten av att skapa förståelse för kvinnornas livssituation samt 

våldets konsekvenser för hennes liv och hälsa. Detta för att på bästa sätt kunna hjälpa och 

finna den bakomliggande orsaken till kvinnornas upplevda symtom. Symtomen kan vara 

bland annat vara depression, anorexia och somatiska symtom (Johnston, 2006; Loke et al., 

2012). 

 

I resultatet framkommer att mannens beteende inte bara påverkar kvinnan i relationen utan 

även barnen. Tidigare forskning visar att våldet berör barnen då deras hälsa påverkas av att 

bevittna våld i hemmet (Wilson et al., 2007). När kvinnorna lämnar mannen upplevs att 

männen brukar mer våld mot barnen än tidigare i relationen (Ekbrand, 2006). Framtida 

forskning bör synliggöra hur barnen i våldsrelationen påverkas. Enligt socialtjänstlagen 14 

kap. 1§ har sjuksköterskor skyldighet att anmäla till socialnämnden ifall det finns misstanke 

om att ett barn far illa (SoL 2001:453). 

 

Häggblom et al. (2005) visar i forskning att sjuksköterskor som misstänker att våld 

förekommer i en relation undviker att ställa frågor med respekt för kvinnans integritet. Vi 

anser att sjuksköterskor bör ställa frågor vid misstankar om våld trots att det kan kränka en 

kvinnas integritet. Enligt Scheffer Lindgren (2009) är detta ett dolt hälsoproblem i världen 

som är i behov av en kompetenshöjning bland vårdpersonal. Med ett respektfullt och lyhört 

bemötande skapas förutsättningar för personal att synliggöra de bakomliggande orsakerna till 

kvinnornas psykiska och fysiska skador (ibid,). Förslag är att framtida forskning riktas till att 

förbättra hälso- sjukvårdens möjligheter att identifiera våldsutsatta kvinnor samt deras behov 

av hjälp och stöd. 

 

Slutsats 

Kvinnor som utsätts för våld i nära relation upplever ett lidande samt lever i ständig rädsla. De 

vågar inte berätta om sina upplevelser på grund av skuld och skam utan lämnar familj, vänner 

och samhället utanför. Ansvaret för mannens våldsamma beteende lägger kvinnorna hos sig 

själva. De isolerar sig i hemmet, bakom stängda dörrar, vilket samtidigt är platsen som 

förknippas med våldet de utsätts för. Mannens makt och dominans kontrollerar deras liv, men 

kvinnorna lever vidare i hopp om att relationen ska bli som den en gång var. Hälso- och 

sjukvårdens uppgift och ansvar är viktigt då kvinnorna söker sjukvård men ofta på grund av 

andra orsaker än det bakomliggande våldet. Denna studie önskar bidra till ökad förståelse för 

kvinnornas livssituation och därmed kunna stödja och stärka till hälsa, välbefinnande och ett 

bättre liv.  
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Valt årtal, 1997-2012 

 

+ biografi 

 

Våld i nära relation 

 

 

 

135 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

0 

LIBRIS 2012-11-26 Kvinnomisshandel 

 

+ biografi 

 

Våld i nära relation 

 

968 

 

32 

 

7 

 

 

1 

 

0 

Bibliotekskatalogen 

Ljungby 

Stadsbibliotek 

2012-11-30 Kvinnomisshandel 

 

Valt årtal, 1997-2012 

 

+ biografi 

 

Våld i nära relation 

 

 

 

49 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

0 

 

  



 
 

Bilaga 2 

Sammanfattning av biografier     

 

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

Magdalena berättar om hur det är att leva i en relation som präglas av våld ifrån partnern. 

Läsaren får följa henne från att leva i ovissheten om mannen kommer vara våldsam till 

separationen ifrån honom. Magdalena bröts psykiskt ner av mannen hon levde med, men 

berättar även i boken om hur hon bygger upp ett liv och lär sig leva med det som varit och 

tillslut känner tillit till den man som innan gjort henne så illa. 

 

Jessie Andersson, - Jag har inte berättat allt (2011) 

I boken berättar Jessie om sitt liv med en man som misshandlar henne under 16 års tid. 

Läsaren tilldelas detaljerade beskrivningar om den misshandel som hon utsätts för. Det går att 

följa det hat hon känner gentemot mannen som skadat henne och deras gemensamma barn. 

Genom boken beskrivs även den kärlek och stöttning hon känner till sina barn och den nya 

mannen som stödjer dem allihop i deras känslor med sitt förflutna 

 

Anna Videll, - DÅRSKAP FÖR TVÅ med livet som insats (2000) 

Författaren berättar i boken om det svåra med att leva i ett förhållande med en man som 

misshandlar. Allt ifrån misshandeln i alla dess olika former men även svårigheter med de 

kärleksfulla känslor som hon kände gentemot mannen. Känslor som även kunde vara 

svartsjuka och besatthet, allt detta får läsaren följa där författaren beskriver att mannen är en 

drog för henne.   

 

Maria Carlshamre - Den oslagbara (en personlig skildring av våld i kärlekens namn).  (2006) 

I nästan tio år utsattes Maria för våld, förnedring och hot av mannen hon levde tillsammans 

med. Han var pappa till hennes barn och någon hon samtidigt älskade. Hon skildrar sina 

tankar om varför hon stannade kvar i relationen samt varför hon inte berättade sanningen för 

fler än ett fåtal.  

 

Lilja Lou - Kärlekens skugga (2009) 

Lou skildrar sin livshistoria tillsammans med en man som utsätter henne för fysiskt, psykisk 

och sexuell våld. Något som kom att påverka hela hennes liv. Hon tvingas leva i ovisshet med 

en rädsla som alltid finns där. Även om hon vill lämna honom så vågar hon inte ta steget. Hon 

lever vidare i hoppet om att en dag få leva ett lyckligt liv tillsammans med sin son igen. 

  



 
 

Bilaga 3 

Källkritik av tryckt text enligt Segesten (2012, s. 54) 

 
 Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap och så vidare? 

 

 Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften 

ifråga? 

 

 Vem/vilka är författare/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har 

de, vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft? 

 

 När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 

förstå innehållet, av annan orsak? 

 

 Har texten blivit kvalitetsgranskad - av vem, i vilket syfte? 

 

 På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde? 

 

 



 
 

Bilaga 4 s. 1(3) 

Kvalitetsgranskning enligt Segesten, 2012.  

Författare 

och titel 

Vilken form av 

litteratur är 

detta? 

Vem är 

ansvarig 

utgivare? 

Vem är 

författaren? 

När trycktes 

källan? Har det 

betydelse för 

innehållet? 

Är biografin 

kvalitetsgranskad? 

På vilket sätt kan 

biografin användas 

för att utveckla 

akademisk och 

professionell 

kunskap inom 

området? 

Magdalena 

Graaf 

(2006). Det 

ska bli ett 

sant nöje 

att döda dig 

Biografi Bengt Nordin 

Agency 

Magdalena Graaf, 

artist. Med en 

stark känsla för de 

svaga i samhället 

och egna 

erfarenheter vill 

författaren inge 

mod, hopp och 

styrka. 

2006, efter 

författaren 

kommit ur 

relationen och 

fått perspektiv 

på vad som 

skett.  

Förlaget granskar 

innan utgivning. 

Genom förståelse 

av de upplevelser 

som Magdalena 

känner kan 

bemötandet 

anpassas utefter 

behoven som en 

utsatt kvinna kan 

behöva. 

Lou Lilja 

(2009). 

Kärlekens 

skugga 

Biografi Recito, Borås Lou Lilja, 

privatperson. 

Avsikten är att 

förmedla ett 

budskap att en 

människa klarar 

mer än man tror. 

2009, 11 år 

efter 

misshandeln 

startade, starka 

minnen finns 

men viss 

detaljrikedom 

kan ha gått 

förlorad. 

Förlaget granskar 

innan utgivning. 

Att få förståelse 

och kunskap om 

svårigheten att leva 

i relationen och 

faktiskt berätta och 

söka sig hjälp. 

  



 
 

Bilaga 4 s. 2(3) 

Kvalitetsgranskning enligt Friberg, 2012.      

Författare 

och titel 

Vilken form av 

litteratur är 

detta? 

Vem är 

ansvarig 

utgivare? 

Vem är författaren? När trycktes 

källan? Har 

det betydelse 

för 

innehållet? 

Är biografin 

kvalitetsgranskad? 

På vilket sätt 

kan biografin 

användas för att 

utveckla 

akademisk och 

professionell 

kunskap inom 

området? 

Maria 

Carlshamre 

(2006). 

Den 

oslagbara 

(en 

personlig 

skildring av 

våld i 

kärlekens 

namn). 

 

Biografi Bokförlaget 

DN, 

Stockholm 

Maria Carlshamre, 

van skribent som 

belönats med stora 

journalistpriset för 

bevakning av 

Estoniakatastrofen. 

Genom att påverka 

läsaren och 

förhoppningsvis få en 

kvinna att lämna ett 

destruktivt förhållande 

eller en vän att berätta 

om vad som sker.  

2006, uppgift 

saknas om 

när händelsen 

utspelades.  

Förlaget granskar 

innan utgivning 

Förstå en 

beskrivande 

situation för att 

uppmärksamma 

att problemet 

finns. 

Jessie 

Andersson 

(2011). Jag 

har inte 

berättat allt 

Biografi Nomen 

förlag 

Jessie Andersson, 

privatperson. Öppna 

ögonen för vad som 

sker bakom stängda 

dörrar och vilka 

hemskheter som kan 

ske i en familj.  

2011, Efter 

avslutad 

relation fanns 

styrkan att 

skriva boken.  

Förlaget granskar 

innan utgivning 

Medvetandegöra 

problemet så 

personal inom 

hälso- och 

sjukvården 

vågar 

uppmärksamma 

våldet. 



 
 

Bilaga 4 s. 3(3) 

Kvalitetsgranskning enligt Friberg, 2012.      

Författare 

och titel 

Vilken form av 

litteratur är 

detta? 

Vem är 

ansvarig 

utgivare? 

Vem är författaren? När trycktes 

källan? Har 

det betydelse 

för 

innehållet? 

Är biografin 

kvalitetsgranskad? 

På vilket sätt 

kan biografin 

användas för att 

utveckla 

akademisk och 

professionell 

kunskap inom 

området? 

Anna 

Videll 

(2000).  

DÅRSKAP 

FÖR TVÅ 

med livet 

som insats 

Biografi Bäckströms 

Förlag 

Anna Videll, 

familjeterapeut och 

föreläsare. Hjälper 

kvinnor som levt 

eller lever i 

destruktiva 

relationer.  

Med förhoppning 

att få fram sin 

sanna historia som 

även är sann för 

många andra i 

Sverige.  

2003, Det har 

gått ett antal 

år från 

händelsens 

tills boken 

trycktes, 

dagboks-

anteckningar 

används dock 

varför de 

anses 

relevanta och 

överensstäm

mer med den 

sanna 

verkligheten.  

Förlaget granskar 

innan utgivning. 

Att få förståelse 

för kvinnornas 

upplevelse 

utifrån en 

kvinna som själv 

varit utsatt men 

även hjälper 

andra utsatta. 

 

  



 
 

Bilaga 5 s. 1(2) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Jag kände att nu var mitt liv helt, jag hade hittat 

min stora kärlek i livet. Jonas var en man som 

stöttade mig när jag behövde det, och han visade 

mig ömhet så mycket att jag kände mig som en 

prinsessa”.  

Kvinnan hade hittat 

kärleken i livet hos 

en man som fanns 

där för henne och 

visade ömhet 

Hon upplevde 

att hennes liv 

var helt  

 Det började med 

kärlek 

”Han ville bara ha makt och det var precis vad 

jag hade gett honom nu igen, fast nu hade han 

ett riktigt strypkoppel på mig som han kunde dra 

åt hur hårt han ville och när han ville. Jag hade 

inget att säga till om.” 

Med makt och 

kontroll kan mannen 

styra kvinnan  

Kvinnan blir 

underlägsen 

mannen 

Makt och 

dominans 

En våldsrelation 

utvecklas 

”Man ger sig själv skulden för allt, eftersom 

man så många gånger har fått höra att man är 

oduglig. Ja, till slut vet du utan att tveka att du är 

ingenting värd.” 

Kvinnan tar på sig 

skulden då hon blivit 

intalad att hon är 

oduglig och 

ingenting värd 

Känsla av att allt 

är hennes fel 

Kvinnorna tar 

på sig ansvaret 

En våldsrelation 

utvecklas 

”Att jag är rädd, att jag kan spänna mig en hel 

eftermiddag i väntan på att du ska få ett utbrott. 

Att jag är livrädd, eftersom jag aldrig vet hur arg 

du kommer bli. ” 

Inte veta hur mannen 

kommer att bete sig i 

olika situationer 

skapar rädsla 

Ovisshet skapar 

rädsla 

En rädsla utan 

slut 

Lidande i relationen 

  



 
 

Bilaga 5 s. 2(2) 

”Någonstans började jag känna att jag ville ha 

någon att prata med, men vem kunde jag 

överösa all min oro och ångest till, någon som 

aldrig skulle lämna mig i sticket eller berätta 

vidare.” 

Önskan efter någon att 

berätta sanningen för, 

någon att lita på 

Vem kan dela 

sanningen med 

kvinnan 

Att våga berätta Lidande i relationen 

”Jag pussade honom på hans panna, och tänkte 

jag gör allt för dig, min älskade son. Jag la mig 

jämte honom och höll om honom för att bara 

känna hans värme och trygghet…” 

Kvinnan beskriver hur 

kärleken till sonen 

skapar värme och 

trygghet 

Sonen är en 

trygghet i hennes 

liv  

 Välbefinnande i 

relationen 

”Och din gamla ömhet var tillbaka. Som om 

inget hade hänt mellan oss. Som om du inte 

hade flyttat. Som inga hårda ord hade fallit 

mellan oss. Som om du aldrig hade slagit mig.” 

Sättet att visa kärlek 

var tillbaka, som om 

mannen aldrig velat 

något ont 

Känslan att vara 

tillbaka där allt 

började 

Hopp om en 

förändring 

Välbefinnande i 

relationen 

”Personalen undviker mig som om jag vore en 

pestsmittad. Vill verkligen ha hjälp, ha någon 

här som jag kan prata med, som orkar lyssna 

och som ser mig, Anna. Inte bara ser mig som 

en misshandlad kvinna utan egen identitet. 

Känner mig så ensam”. 

Kvinnan är i behov av 

hjälp av någon som ser 

henne för den hon är 

men upplever att 

personalen 

nonchalerar henne   

Kvinnan uttrycker 

ett rop på hjälp 

 Samhällets bemötande 

 


