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SAMMANFATTNING: Syftet med uppsatsen är att genom textanalys av självbiografier 

skrivna av kvinnor som utsatts för våld i en nära relation, undersöka vilka orsakerna är till att 

de stannar kvar i förhållandet. För ökad förståelse används följande teorier: 

Normaliseringsprocessen utifrån det strukturella/könskulturella perspektivet, våldets 

neutralisering utifrån det socialpsykologiska perspektivet, teori om totala institutioner samt 

identitet. Valet av metod föll på det kvalitativa eftersom det är genom förståelse av 

kvinnornas subjektiva upplevelser vi kan få förståelse för deras upplevelser. Analysprocessen 

genomfördes enligt den narrativa struktureringen. I den tidigare forskningen presenteras 

våldet ur olika perspektiv för en bättre bild av hur forskningsläget ser ut idag. Analysen är 

uppdelad på två teman. Den första visar hur kvinnorna använder sig av olika 

anpassningsstrategier för att hantera våldet. Det andra temat ger förståelse för kvinnornas 

känslor och upplevelser. Resultatet visar att kvinnor i början bryts ned av psykiskt våld och 

efter kommer det en tid, då det förvandlas till fysiskt våld. För att ta itu med våldet anpassar 

sig till kvinnorna genom olika strategier som kännetecknasav känslor som skuld, skam och 

maktlöshet. 

 

 

Nyckelord: Självbiografier, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, normalisering, 

identitet 
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against women in intimate relationships 
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ABSTRACT: The purpose of this paper is that through textual analysis of autobiographies 

written by women who have experienced violence in an intimate relationship, examine what 

the reasons are that they stay in the relationship. For better understanding I used the following 

theories: The normalizations process based on the structural/cultural gender mainstreaming, 

violence neutralization by the psychological theory, theory of total institutions and an identity 

theory. The choice of method fell on the qualitative as it is through the understanding of the 

women’s subjective experiences we can have an understanding of their experiences. The 

analysis process was performed under the narrative structuring. In the previous research 

presented violence from different perspectives for a better understanding of how research 

understanding situation looks today. The analysis is divided into two themes. The first shows 

how women use different adaption strategies to deal with the violence. The second theme 

provides an understanding of women´s feeling and experiences. The results show that women 

in the beginning are degraded by psychological violence and after going there for a time, it 

turns into physical violence. To deal with the violence the women adapts to it through various 

strategies characterized by emotions such as guilt, shame and powerlessness. 
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FÖRORD: 

Det har sannerligen varit en lärorik och intressant process för mig att skriva om mäns våld 

mot kvinnor och min kunskap om ämnet kommer med all sannolikhet att vara till nytta i mitt 

framtida yrke. Under de veckor processen har pågått har nästan all min fokus varit riktad mot 

uppsatsen och nu har jag med stor glädje nått mållinjen. Det har varit många kvällar och 

helger som ägnats åt den, men min familj har varit mycket förstående. Därför riktar jag ett 

tack till min familj som har stått ut med mitt ockuperande av köksbordet och all tid som jag 

ägnat åt denna studie. Jag älskar er! Även min handledare Arne Ek ska ha ett stort tack, för 

bra handledning med både konstruktiv kritik och positiv feedback.  

Sandra Isabar 
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1 INLEDNING 
Jag kände att allt inte var som det skulle och vågade knappt andas. Plötsligt fick jag en 

kraftig spark rakt i korsryggen och flög ner på golvet som en vante. Smärtan i ryggen var 

så stark att jag knappt kunde röra mig. Till slut lyckades jag sätta mig på huk och försökte 

rycka åt mig det närmaste plagg jag kunde hitta på golvet. Jag såg honom i ögonen och sa 

”nu drar jag, ditt svin”. Men det skulle jag inte ha sagt. Jag hann inte längre än ut till 

hallen förrän han sparkade ner mig igen. Han fick tag på min handväska och slog mig 

oavbrutet i huvudet till axelbandet gick av, sedan vände han sig om och gick tillbaka till 

sovrummet. Jag stängde ytterdörren bakom mig och var så rädd att jag skakade. Var den 

död nu, den lilla bebis som jag just fått reda på att jag bar inom mig? (Graaf, 2006, s. 41) 

Det här scenariot, som är taget ur boken Det ska bli ett sant nöje att döda dig, är inte ovanligt 

för en misshandlad kvinna. Det är vardag för henne och händer när hon minst anar det. Våldet 

är svårt att undvika då det kan uppstå när som helst och under vilka omständigheter som helst. 

Det är lätt för utomstående att döma och skylla på kvinnan, att hon borde lämna honom efter 

första slaget. Men det går djupare och är mer komplicerat än man kan tro. Varför stannar hon? 

Anledningarna är många och med den här uppsatsen ska jag ta upp några av dem för att kunna 

ge en djupare kunskap om de våldsutsatta kvinnorna som stannar kvar i det destruktiva 

förhållandet. Det många inte vet är att när första slaget kommer så har misshandeln pågått en 

tid. Till misshandel räknas nämligen inte endast det fysiska, kroppsliga våldet utan även den 

psykiska, själsliga. Definition av misshandel kommer senare i min uppsats. 

Kvinnor som utsätts för våld av män är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Det är 

viktigt att veta att det förekommer oavsett ålder, samhällsklass, bostadsområde eller 

yrkesgrupp (Roks, 2013). Våld i nära relationer är ett ämne som diskuteras mycket och har 

man ingen erfarenhet eller kunskap inom området är det svårt att föreställa sig hur en kvinna 

kan acceptera och stå ut med den ständiga misshandeln. Det är en svår fråga att besvara varför 

hon stannar. Att besvara frågan hur vanlig kvinnomisshandel är i Sverige idag är svårt, 

eftersom mörkertalet är stor då det är långt ifrån alla kvinnor som anmäler mannen. Trots det 

visar statistiken från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) ändå på mycket höga siffror. Under 

2012 anmäldes omkring 28 300 fall av misshandel av kvinnor över 18 år, vilket är en ökning 

med 1 procent om man jämför med året innan. Sedan 1980-talet har antal anmälningar ökat 

markant. Drygt en fjärdedel av kvinnorna har uppgett att våldet förekommit i en nära relation 

men det bör nämnas att det troligtvis finns ett stort mörkertal. Under 2012 beräknas Roks, 

(Riksorganisation för kvinno- och tjejjourer) ha genomfört ca 120 960 stödåtgärder för 

kvinnor, tjejer och barn (Roks, 2013). Det är enligt mig skrämmande siffror då statistiken talar 
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för sig själv. Kvinnomisshandel är större än man tror och detta sker i landet som är världens 

förebild i jämställdhetsfrågor. 

1.1 BAKGRUND 
I detta kapitel ges en bakgrund kring hur våld mot kvinnor i nära relationer har betraktats i 

Sverige historiskt sett samt vilka kunskapsfält och förståelsemodeller som dominerar 

forskningen idag. 

1.1.1 HISTORISK BAKGRUND 

Fram till och med 1950-talet hävdar Barbro Ottosson (1984) att det förväntades av en kvinna 

att ställa upp sexuellt när mannen ville och förekom det våld betraktades det som en del av 

mannens natur (Ottosson, 1984, s. 12) Under de senaste femtio åren har stora förändringar 

skett menar Margareta Hydén (1995) och pekar på förhållandet mellan kvinnor och män och 

jämlikheten dem emellan. Vidare menar hon att mannens överordning legitimerades förr med 

en förståelse av att hans kapacitet och egenskaper var överlägsna kvinnans. Idag finns en 

orättfärdig uppfattning om att en mans krav att få dominera endast för att han är av det 

manliga könet. Ingen kvinna räknar med att bli misshandlad av den hon älskar men vart går 

gränsen för en våldshandlings legitimitet? Hydén ställer sig frågan: Varför är reaktionerna 

starka ifall en man brukar våld mot sin grannes fru men desto mer oklara vid misshandel av 

sin egen fru (Hydén, 1995, s. 7f).  

Ottosson (1984)  påpekar att kvinnorörelsen var en avgörande faktor för ändrad inställning 

och synliggörande av mäns våld mot kvinnor i Sverige. På 1980-talet bildades Sveriges första 

kvinnojour och kvinnojouren utökade sitt åtagande till att förutom hjälp åt våldsutsatta 

kvinnor driva upplysningsverksamhet och föra debatt om våld mot kvinnor i olika 

sammanhang. 1982 gjordes en lagändring i Sverige som var avgörande för hur synen på mäns 

våld mot kvinnor är. Lagändringen innebar att misshandel föll under allmänt åtal istället för 

enskilt, oavsett ifall våldet skett på enskild eller allmän plats. Männen kunde nu ställas till 

ansvar av staten för misshandeln och syftet var att jämställa kvinnomisshandel med annan 

misshandel och betona att även misshandel i hemmet är en brottslig handling. Det medförde 

även att kvinnomisshandeln som förr ansågs vara en privat handling inom äktenskapet, nu 

hade lyfts fram i offentligheten. I och med blev det ett offentligt och socialt problem. 

(Ottosson, 1984, s. 12 f). Allmänt åtal innebär att den som anmält ett brott inte kan ta tillbaka 

sin anmälan, vilket man kan göra med ett enskilt fall och Hydén (1995) poängterar att 

människor ska förstå det viktiga i lagändringen. Nämligen att det numera inte är den enskilda 
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kvinnan som avgör när, hur och under vilka omständigheter en man bör bli ställd till ansvar 

för det våld han har utövat, utan det är vi alla, i form av rättsväsendet som med lagstiftningen 

har tagit en generell ställning vad gäller våldet mot kvinnorna (Hydén, 1995, s. 35). 

Enligt Carin Holmberg och Viveca Enander (2004) tillkom 1998 ännu en brottskategori 

angående kvinnomisshandel och det är grov kvinnofridskränkning. Den syftar till ett 

tydliggörande och en skärpning av straff för kränkande och upprepade handlingar av mannen 

mot kvinnan i deras parrelation och definieras som en jämställdhetsfråga. Varje brott som 

kvinnan utsätts för bedöms tillsammans, istället för varje brott för sig och det medför till ett 

strängare straff än om brotten hade bedömts var för sig. Exempel på brott är misshandel, 

ofredande eller sexuellt tvång (Holmberg och Enander 2004, s. 14). Genom 

kvinnofridsreformen uppkom flera åtgärdsförslag vilka berörde olika myndigheters 

förhållningssätt mot våldsutsatta kvinnor och det bidrog till att riksdagen antog propositionen 

Kvinnofridsreformen. Den innehåller olika åtgärder för hur olika myndigheter bör arbeta med 

kvinnor som utsätts för våld (SOU 2004:121, s. 70ff). 

Den nya kvinnofridsreformen kom 2003 att utredas och resultatet är rapporten ”Slag i luften- 

en utredning och myndigheter, mansvåld och makt. Hård kritik riktades mot myndigheterna 

och deras tillvägagångssätt i arbetet med våldsutsatta kvinnor, eftersom det enligt rapporten 

inte hade skett större förändringar. Socialtjänsten hade inte den kunskap som krävdes inom 

området och ansvar lämnades ofta till kvinnojourer trots att det yttersta ansvaret ligger hos 

socialtjänsten (SOU 2004:121, s. 115 f). Detsamma gällde andra myndigheter som saknade 

omfattande kunskap om dessa kvinnor och deras situation. Det visade sig dock vara den olika 

synen på mäns våld mot kvinnor som de olika myndigheterna arbetade ifrån, eftersom en del 

myndigheter såg våldet som personligt problem, medan andra såg det som ett 

samhällsproblem. Det försvårade arbetet för de anställda då de hade olika åtgärdsprogram att 

arbeta efter. Förslag om ändringar på socialtjänstlagen lades fram och det ledde till en 

lagändring 2007, så socialtjänstlagen skärptes. ”Socialnämnden bör verka för att kvinnor som 

är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet för stöd och hjälp att 

förändra sin situation”. De ska betraktas som brottsoffer och få hjälp av samhället (SOU 

2004:121, s. 121). 
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1.1.2 KUNSKAPSFÄLTEN 

Enligt Anne-Lie Steen (2003) har intresset och forskningen kring mäns våld mot kvinnor 

sedan 1980-talet ökat. Hon menar på att olika discipliner och områden som berörs av det 

ämnet exempelvis inom psykiatri, medicin och socialt arbete mm har inlett samverkansprojekt 

mellan varandra. Samarbeten sker även mellan professionella och ideella. Det har påverkat till 

att bilden av den misshandlade kvinnan är relativt entydig. Denna entydighet innebär en bild 

av kvinnan som ett offer för systematiska och upprepade våldshandlingar och misshandlarens 

huvudsakliga syfte är att ha kontroll över kvinnan (Steen, 2003, s. 34)  

Lundgren m fl (2001) hävdar att det idag råder en könsmaktsförståelse för mäns våld mot 

kvinnor både internationellt och nationellt (Lundgren m fl, 2001). FN antog 1993 en 

deklaration om eliminerande av våld mot kvinnor med denna utgångspunkt: ”Våld mot 

kvinnor är en avgörande social mekanism, genom vilken kvinnor tvingas in i underordnad 

ställning gentemot män” (SOU 2004:121, s. 12). Mäns våld kan således förstås som en fråga 

om brist på jämställdhet mellan könen menar professor Charles Tilly (2000) och skriver i 

boken Beständig ojämlikhet att det mellan olika kategorier, i detta fall man/kvinna skapas 

olikheter i förmåner bland individerna. Dock är det inte individuella skillnader i egenskaper, 

benägenheter eller prestationer som är avgörande, utan skapandet sker av människor som har 

en kontrollposition i bestämmandet av vem som har tillträde till de olika resurserna som finns, 

vilket oftast är det manliga könet. Ojämlikheten befästs genom att de underordnade kvinnorna 

anpassar sig till rådande omständigheter i samhället där mannen är den överordnade med makt 

samt då olika mönster och system för social slutenhet, exklusion och kontroll sprids och 

efterliknas i nya sammanhang (Tilly, 2000, s. 18ff). Detta kan ske genom en så kallad 

”homosocialitet” som råder bland männen menar docenten i socialt arbete Gerd Lindgren 

(1999) och lyfter i sin bok Klass, kön och kirurgi fram begreppet ”homosocialitet”.  

Homosocialitet innebär en social attraktion mellan männen och syftar på det samförstånd, en 

sorts allians, männen emellan oavsett om de är arbetskamrater, vänner eller kollegor. I detta 

samförstånd inkluderas inte kvinnorna. Genom homosocialitet produceras en överordning av 

männen som bidrar till en exkludering och underordning av kvinnorna (Lindgren, 1999, s. 99 

ff). Yvonne Hirdman, (2003) professor vid Stockholms universitet, vill att ordet ”genus”, ett 

ord för kön, ska förstås och användas för att vi ska se det vi inte såg tidigare. Det ska 

användas till att analysera kvinnors underordning och förstå mäns och kvinnors delaktighet i 

den (Hirdman, 2003, s. 12). Vidare menar hon att vi genom en oavbruten process skapar kön. 

Vi föds inte till man och kvinna utan att både kvinnor och män görs. Att vara man är inte att 
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vara kvinna utan att vara man är att vara normbärare. Att göra kön innebär att göra skillnad. 

Att hålla isär. Att underordna och överordna (Hirdman, 2003, s. 65). Genusbegreppet är 

kopplat till feminismen och innebär att det manliga behovet är kopplat till ett maktberoende, 

där lösningen blir våld och kontroll över kvinnorna (Hirdman, 2003, s. 69). Det är enligt Steen 

(2003) den bristande jämställdheten mellan könen på många områden som anses vara en 

förutsättning för mäns våld mot kvinnor (Steen, 2003, s. 35). 

I SOU 2004:121 rapporten hävdas att det finns olika förståelsemodeller angående mäns våld 

mot kvinnor. Våldet förstås utav samhället som avvikelseförståelser, där mannen exempelvis 

innehar någon form av psykisk sjukdom och på så sätt avviker från de ”normala” männen. 

Detta synsätt bidrar till att koppling mellan våld, kön och makt uteblir och det påverkar och 

förhindrar ett angripande av problemet så att det utförs på ett effektivt och konsekvent sätt. 

Mäns våld mot kvinnor är ett uttryck av könsmaktsordningen och ett sätt att upprätthålla den 

ordningen. Genom en könsmaktsförståelse av våldet synliggörs många problem som annars 

förblir dolda, såsom mäns överordning mot kvinnors underordning (SOU 2004:121, s. 13). 

Betoningen på könsmaktsteorin hävdar Steen (2003)  återkommer bland alla 

förståelsemodeller, vilka jag förklarar mer om i min teoriram, men betoningen på de 

patriarkala strukturerna varierar mellan dem (Steen, 2003, s. 36).  Patriarkatet är ett socialt 

system som kännetecknas av strukturer präglade av mäns makt och privilegier, det vill säga 

mannens överordning och kvinnans underordning i samhället (Payne, 2010, s. 360). Genom 

sådana kategoriseringar påpekar Steen (2003) att det sker en hänvisning till samhälleliga 

strukturer där kvinnan är underordnad mannen och där bristande jämställdhet antas vara en 

förutsättning för att män misshandlar kvinnor. Det råder således ett homogent kunskapsläge 

vad gäller teorier inom forskningen för mäns våld mot kvinnor (Steen, 2003, s. 36). Steen 

(2003) skriver vidare att en av de största frågorna de olika fälten frågar sig är angående 

sökandet av våldets orsaker, förklaringar och lösningar. Är det på en individnivå, 

samhällsnivå eller relationell nivå. Varför kvinnan inte går är en fråga som förklaras med det 

komplexa samspelet av intra-psykiska, interpersonella eller sociala/strukturella förhållanden 

och ofta i kombinationer med varandra (Steen, 2003, s. 42,52). I min teoriram förklarar jag de 

olika modellerna mer ingående, för att sedan använda dem i min analys. 

1.2 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
Det finns idag mycket forskning angående varför män använder våld mot kvinnor i nära 

relationer i Sverige. Det jag anser saknas är mer forskning ur det kvinnliga perspektivet och 
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hur kvinnorna upplever sin situation samt vilka orsakerna är till att det stannar kvar hos 

männen som utövar våld mot dem. 

Syftet med uppsatsen är att försöka få ett svar på vad det är som gör att en kvinna stannar hos 

en man som använder våld mot henne. Detta gör jag genom att använda mig av en 

litteraturstudie och genom textanalys av tre stycken självbiografiska böcker skrivna av 

svenska kvinnor, som blivit utsatta för våld i sina förhållanden, samt genom läsning av 

relevant litteratur för ämnet. I och med de olika förståelsemodellerna utifrån de olika 

perspektiven som råder, finner jag det intressant att se vad mitt resultat kommer att visa. Blir 

det någon ny upptäckt eller kommer resultatet att stärka något av perspektiven? 

Frågeställning: 

Varför stannar kvinnor i en nära relation där våld förekommer? 

Frågan har i analysen delats upp i två teman, varav det ena temat handlar om vilka strategier 

kvinnorna använder sig av för hanterande av våldet och det andra är om vilka känslor som 

finns inblandade. 

1.3 AVGRÄNSNING 
Studien avgränsas till enbart mäns våld mot kvinnor i ett förhållande.  Våld förekommer även 

inom samkönade förhållanden och det är viktigt att poängtera förekomsten av kvinnors våld 

mot män, våld mot barn samt hedersrelaterat våld.  Dock har jag valt att avgränsa mig endast 

till mäns våld mot kvinnor i ett förhållande, eftersom det är där mitt intresse ligger.  Det finns 

inom detta område omfattande material som utgör en bra undersökningsgrund för min studie. 

Det går att ifrågasätta mitt val eftersom det bland alla våldsbrott jag nämnt ovan är detta våld 

som syns och får mest uppmärksamhet i media och samhället, vilket tar mycket plats och 

lämnar det andra i skymundan men jag menar ändå att det är viktigt att denna uppmärksamhet 

består, för det är genom att prata om ett ämne som det hålls levande och förblir ett föremål för 

debatter som kan leda till förändringar. Både inom det strukturella samhället och på det 

individuella planet. Det som syns finns och därmed kan det förändras.  

1.4 RELEVANS FÖR SOCIALT ARBETE 
Hans Ekbrand (2006) menar att kvinnomisshandel idag ses som ett samhällsproblem och inte 

en privat angelägenhet och det är många professioner i vårt samhälle som är berörda av detta. 

Enligt lagändringarna som skett under de senaste årtiondena är det tydligt att ansvaret ligger 

hos samhället och inte hos kvinnan. Den utsatta kvinnan har rättigheter och det är att få stöd 
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och skydd samt få ett bra bemötande och omhändertagande av myndigheter. Viktigt att veta är 

att i varje möte mellan en våldsutsatt kvinna och en myndighetsutövande tjänsteman, bland 

annat inom socialtjänsten finns det ett handlingsutrymme där tjänstemännens attityder mot 

våld mot kvinnor spelar roll (Ekbrand, 2006, s. 211). I rapporten SOU 2004:121 nämns det att 

flera studier har visat att socialtjänstens personal hade brister vad gäller kunskap om mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer. Det var brister i förståelsen för kvinnornas situation och 

många socialsekreterare provocerades av kvinnornas val att stanna kvar i relationen, medan 

andra provocerades av kvinnornas undergivna beteende. Det visade sig även att när kvinnorna 

väl bestämt sig för att lämna förhållandet så fanns det bland socialsekreterarna brister i 

enligheten i handläggningen, vilket kan skyllas på deras uppfattningar kring de olika 

orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Insatserna blev därför olika och det 

medförde till att vissa socialsekreterare fokuserade på att skydda kvinnan från mannen med 

olika resursinsatser, medan andra erbjöd par terapi eftersom de ansåg att det endast handlade 

om bråk mellan ett par (SOU 2004:121, s. 36). 

Det är relevant för det sociala arbetet att få mer kunskap kring de olika orsakerna som ligger 

bakom varför en kvinna stannar kvar i en våldsam relation, eftersom det skapar ett bättre 

underlag och en förståelse för hur man ska bemöta dessa kvinnor. 

1.4 DISPOSITION 
Uppsatsens disposition har fem kapitel. Kap 1. Inledning, bakgrund, problemformulering, 

syfte och frågeställning samt disposition. Kap 2. Metod, litteratursökning och urval, 

metodanalys och förförståelse. Kap 3. Teoriramen med tidigare forskning samt teorier som 

utgör den teoretiska grunden för analysen. Kap. Analys och resultatdel. Kap 5. Avslutande 

kapitel med diskussion, slutsatser samt avslutande reflektioner. 
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2 METOD 
I detta kapitel behandlas metodvalet, hur jag sökt relevant litteratur samt hur urvalet har skett. 

Även analysmetoden som används i uppsatsen presenteras. I slutet är det min förförståelse för 

ämnet som behandlas. 

Eftersom studiens syfte är att få en förståelse till varför kvinnor stannar kvar i våldsamma 

förhållanden togs beslutet att använda en kvalitativ metod. Sam Larsson (2005) anser att man 

med denna metod får tillträde till individens upplevelser genom dennes ord och beskrivningar 

och detta kan ske genom att analysera texter såsom självbiografier (Larsson, 2005, s. 91f). 

Oavsett hur man väljer att analysera texten så måste den tolkas, vilket är komplext eftersom 

hänsyn måste tas till texten, det sociala sammanhanget texten producerats i, avsändaren, 

mottagaren och tolkaren, vilket i detta fall är jag (Bergström och Boréus, 2005, s. 24). Inom 

den kvalitativa metoden använder jag mig av en ”narrativ strukturering” vilket av Larssons 

(2005) beskrivs med att undersökaren genom läsning av olika händelseförlopp i de olika 

självbiografierna ska försöka skapa en sammanhängande helhet (Larsson, 2005, s. 106). 

Vidare menar Larsson (2005) att helheten kan skapas genom användning av olika 

analysverktyg, vilka i denna studie är kvinnornas självbiografier och deras berättelser om sitt 

liv. Syftet är att med de narrativa analysverktygen ge läsaren en större förståelse och en 

fördjupad kunskap, för varför en kvinna stannar kvar i ett våldsamt förhållande. Det innebär 

att forskaren söker efter mening och innebörd i texterna och inte endast beskriver och återger 

det som kan läsas i berättelserna. Användandet av berättelser som analysverktyg har under 

senare år blivit vanligt inom den samhällsvetenskapliga forskningen men nackdelen med den 

här metoden är risken att undersökaren får fram en verklighet som speglar vad denne vill 

förmedla. Det innebär att undersökaren har makten att kunna iscensätta och på så sätt låta 

individerna, i det här fallet kvinnorna, tala på ett sätt som är eniga med det undersökaren vill 

förmedla genom sin berättelse (Larsson, 2005, s. 201f, 204 f).  

2.1 LITTERATURSÖKNING OCH URVAL 
I mitt sökande efter litteratur använde jag mig huvudsakligen av Södertörn högskolas 

biblioteks databas. Sökningar gjordes i Diva, Libris, JSTOR, Google scholar och SwePub.  

Sökorden jag använde mig av var: Våld i nära relationer, kvinnomisshandel, mäns våld mot 

kvinnor, varför stannar kvinnan i en våldsam relation. Det ledde till många träffar och jag 

valde ut rapporter och avhandlingar som jag ansåg passade min undersökning. Det stod tidigt 

klart för mig vilka som var de ledande forskarna inom området och koncentrerade mig till 
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deras rapporter och avhandlingar. Av dessa kunde jag sedan använda referenslistan till att få 

fram litteratur jag ansåg relevant för uppsatsens ämne och som jag kunde använda mig av.  

Andra omgången av sökning var avsedd till att få fram självbiografier av kvinnor som blivit 

utsatta för våld i en nära relation. Sökningen i skolans databas fick inte så många träffar och 

därför vände jag mig till Hallunda bibliotek där jag fick hjälp av personal att hitta böcker som 

jag kunde använda mig av. Tre självbiografier valdes ut som motsvarade syftet för studien och 

uppfyllde kriterierna för studien. Kriterierna för litteraturen var att biografierna skulle vara 

skrivna av kvinnorna själva och att de skulle utgå från kvinnans subjektiva upplevelser, av att 

leva i en relation med en man som utövat våld mot henne. Böcker som inte uppfyllde dessa 

kriterier exkluderades. Ett annat medvetet val som gjorts var att försöka få med kvinnor i 

olika åldersklasser och utbildningsnivåer, för att på så sätt få en större bredd på studien och 

till sist återstod tre stycken självbiografier, som ansågs relevanta för studiens syfte. Det är 

även viktigt att nämna att de tre kvinnorna idag inte lever med de våldsamma männen, utan 

har under olika omständigheter kunnat avsluta sina förhållanden. Det kan anses vara 

problematiskt med tanke på studiens syfte och frågeställning, men i sökningen efter material 

fann jag ingen biografi skriven av någon kvinna som fortfarande levde med den våldsamme 

mannen, vilket är förståeligt. Jag har därför medvetet valt ut kvinnor som har levt ihop med 

mannen under minst en femårsperiod och tolkat och analyserat materialet utifrån deras 

beskrivningar av den perioden. 

De utvalda självbiografierna är: Det ska bli ett sant nöje att döda dig Magdalena Graaf 

(2006), Boven i mitt drama kallas kärlek av Unni Drougge (2007) och De oslagbara av Maria 

Carlshamre (2006).  

2.2 ANALYSMETOD 
Innan jag satte igång att läsa självbiografierna läste jag insamlat material såsom litteratur, 

rapporter och avhandlingar som behandlade det aktuella ämnet för att få ett grepp om 

kunskapsläget. Under läsningens gång framträdde olika teman som uppgavs vara orsaker till 

att kvinnorna stannar i det våldsamma förhållandet. Utifrån dessa teman formulerades några 

frågor som jag kunde använda i min analys av texterna. Det är enligt Larsson (2005) viktigt 

att undersökaren fokuserar analysen på specifika frågeområden eller teman, som vidare kan 

kopplas till studiens syfte och problemställning (Larsson, 2005, s. 107). Alla tre 

självbiografier har lästs av mig två gånger. Första gången texterna lästes låg fokus på 

kvinnornas egna beskrivningar av sin livssituation vilket är viktig enligt Bergström och 
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Boréus (2005) eftersom det visar på hur kvinnornas uppfattning av sig själva var (Bergström 

och Boréus, 2005, s. 212).  Var de offer eller hade de makten att avgöra om de skulle stanna 

eller gå? Dessutom noterades delar av texterna som var relevanta för studiens syfte. Vid 

jämförelse mellan de olika texterna hittades likheter och skillnader och dessa utgjorde olika 

teman som bildade grunden för analysen. Användningen av frågor och teman bidrog till att 

jag kunde hålla mig på rätt spår. Andra gången jag läste biografierna kunde jag fördjupa mig i 

texterna och på så sätt välja ut det som jag ansåg vara intressant för min analys. 

Textmaterialet granskades och tolkades med en induktiv ansats, vilket enligt Larsson (2005) 

innebär att begrepp och teorier växer fram under undersökningens gång (Larsson, 2005, s. 

95). Materialet analyserades med hjälp av den tidigare forskningen samt teorierna som visat 

sig vara viktiga under läsningens gång, växte fram under processen. Analysmaterialet har i 

diskussionen problematiserats, getts mer bredd samt utvecklats vidare runt frågor som inte 

fångats in under analysen, med förhoppning om att det ska leda till ökad kunskap. I slutet av 

diskussionen finns även tankar, som under processens gång har väckts hos mig och som kan 

leda till vidare forskning. 

2.3 FÖRFÖRSTÅELSE 
Göran Bergström och Kristina Boréus (2005) poängerar det viktiga i att veta att när 

undersökaren läser en text gör denne det med en viss förförståelse. Utan denna försförståelse 

är det omöjligt att tolka. Förförståelsen präglas av individuella upplevelser, vår uppfattning 

om omvärlden, samhället, det sociala sammanhanget vi rör oss och så vidare (Bergström och 

Boréus, 2005, s. 25). Min förförståelse om ämnet kommer mest från mediala rapporteringar, 

såsom tv och tidningar. Jag har även under min socionomutbildning på Södertörns högskola 

med inriktningen Socialt arbete med storstadsprofil läst en kurs om kvinnomisshandel och 

mitt intresse som redan fanns blev starkare. Som en följd av det är det en fråga som har dykt 

upp som jag har intresse av och därför har jag valt att titta närmare på det i min 

kandidatuppsats.   
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3 TEORIRAM 

I detta kapitel är det tidigare forskning och valda teorier som är i fokus. Senare i uppsatsen 

använder jag mig av dem i min analysdel. 

3.1 TIDIGARE FORSKNING 
I mitt letande efter kunskap inom det aktuella ämnet har jag funnit omfattande forskning och 

därför varit tvungen att begränsa det så det passar syftet med uppsatsen samt min 

frågeställning. 

Eva Lundgren (2012) professor i sociologi vid Uppsala universitet har genom att studera 

underliggande mekanismer och logiker som aktiveras i våldsprocessen samt noga titta på 

skeendet i olika faser på våldets arena och hur parterna tänker och känner kunnat visa att det 

är den överordnade mannens nedbrytningsprocess av den underordnade kvinnan och hur våld 

kan uppfattas och upplevas som normalt av den nedbrutna kvinnan, som gör att hon stannar 

kvar (Lundgren, 2012, s. 23). Nedbrytandet av kvinnan sker genom att mannen utnyttjar den 

maktobalans som finns mellan könen. Manlighet och kvinnlighet skapas olika i det kulturella 

sammanhanget och eftersom manlighet representerar det överordnade, ger det status och 

makt. Makt kan utövas av mannen på ett sätt som anses vara legitimt, men även illegitimt och 

då angränsar den till våld. Trots den illegitima handlingen, anses inte mannen vara omanlig 

enligt kulturella framställningar, snarare tvärtom. Kvinnan å andra sidan ska vara underordnad 

och tillgänglig sexuellt och omsorgsmässigt. Vidare ska kvinnan tända på mäns överordning 

och dominans medan män ska tända på kvinnors underordning (Lundgren, 2012, s. 20f). Det 

är en förändringsspiral som kvinnan genomgår, en sorts anpassning till våldet genom olika 

strategier och till slut ses våldet som en kärlekshandling från mannens sida och det bidrar till 

att hon stannar kvar hos honom (Lundgren, 2012, s. 27). 

Resultatet i omfångsundersökningen ”Slagen Dam” (Lundgren, 2001), visar att kvinnor som 

utsätts för våld, finns inom alla samhällsgrupper och skikt. Det är inte någon ”särskild sorts” 

kvinnor som blir kära i våldsamma män. Samtidigt visar resultatet att det inte finns någon 

”typisk kvinnomisshandlare” utan män som misshandlar finns även de inom alla grupper i 

samhället. Det har även visat sig att kvinnor med högre utbildning är mer benägna att 

rapportera om våldet än kvinnor med lägre utbildning (Lundgren, 2001, s. 7ff).  

På uppdrag av socialstyrelsen har Anne-Lie Steen (2003) skrivit rapporten ” Mäns våld mot 

kvinnor-ett diskursivt slagfält” om det svenska kunskapsläget angående kvinnomisshandel. 
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Hon menar att det är tack vare tre förändringar som skett i det svenska samhället som våldet 

mot kvinnor i nära relationer sedan 1970-talet har minskat. Ökad uppmärksamhet som lett till 

fler möjligheter för kvinnorna till fysiskt skydd, bland annat hos kvinnojourer. Det andra är 

förändrad lagstiftning som utgör en grund för att samhället reagerar i ett tidigt skede av 

våldsprocessen och förhindra dödligt utgång och det tredje är framsteg inom sjukvård, vilken 

minskar antalet offer som avlidit av skador. Det som framkommer är att en anmälan från 

kvinnan inte bidrar till minskning, då det är vanligt att de kvinnor som blivit offer för dödligt 

våld, innan har polisanmält våldet eller hot om våld som de utsätts för. Det innebär att 

kvinnorna utsätter sig för en risk att dödas ifall de lämnar mannen som misshandlar dem och 

leder i många fall till att de stannar istället för att gå. Av den mediala uppmärksamheten om 

det dödliga våldet läser sig kvinnorna till att risken finns att de blir dödade ifall de lämnar 

honom. Steen (2003) betonar att fokus inte ska ligga på det faktum att kvinnor som fallit offer 

för det dödliga våldet, ofta har polisanmält innan. Det menar Steen (2003) pekar på att 

orsaken till att det dödliga våldet förekommer, är på grund av kvinnans rädsla för att lämna 

mannen, vilket enligt henne inte stämmer. Hon menar istället att det är samhällets bristande 

resurser och kunskap, vad gäller anmälan om våld eller separation från mannen som leder till 

onödiga risker för kvinnorna att bli dödade (Steen, 2003, s. 27f). 

 

Lena Widding Hedin (1997), lektor i folkhälsovetenskap på Hälsa och Samhälle vid Malmö 

högskola har länge forskat om könsrelaterat våld och menar att orsakerna till att kvinnorna 

stannar hos mannen där våld förekommer är många, men den största orsaken till att hon inte 

lämnar är att våldet ska förvärras. Andra orsaker hon ger är kvinnans ekonomiska beroende av 

mannen, hon stannar för barnens skull, apati på grund av den psykiska stressen, för att hon är 

en ”bra” kvinna i enlighet med kulturella och religiösa normer, kvinnan lägger skulden på sig 

själv eller att kärleken till mannen är stark och hon väntar på bättre tider (Widding Hedin, 

1997, s. 17). Widding Hedin (1997) menar att det är lätt att ha förutfattade meningar om att 

misshandel endast är den fysiska misshandeln eftersom den syns men misshandel innefattar så 

mycket mer (Widding Hedin, 1997, s. 41). Hon hävdar att mäns våld består av sex stycken 

olika teman som påverkar kvinnan till att stanna kvar. Dessa är: 

Psykisk eller känslomässigt våld. Detta våld är svårt att upptäcka med oerhört traumatiska 

följder. Att bli psykiskt misshandlad handlar om att verbalt bryta ner en annan människas 

självkänsla. Fysiskt våld innebär att kvinnan blir slagen kroppsligt det vill säga genom slag, 

sparkar, strypning, kastad i golvet eller väggen, blir dragen i håret och så vidare. Enligt 
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Widding Hedin (1997) är detta den mest allvarliga formen av mäns våld mot kvinnor. Sexuellt 

våld används i kombination med hot eller livshotande handlingar. Den sortens våld blir värre 

med tiden och män som våldtar sin fru, sambo eller flickvän gör det för att förnedra, skada 

och dominera kvinnan. Alla former av påtvingade handlingar benämns som sexuellt våld eller 

våldtäkt. Ekonomisk dominans med innebörden av att män vill få kvinnan att avstå 

förvärvsarbete och på så sätt bli ekonomiskt beroende av mannen, vilket ger honom en viss 

kontroll över henne och bidrar till att hon blir tvungen att stanna, eftersom hennes ekonomiska 

kapacitet inte tillåter henne att gå. Hot och skrämsel används av mannen i hopp om att 

kontrollera kvinnan. I de flesta fall är det genom hot att ta barnen ifrån henne ifall hon lämnar 

honom, som hon känner sig tvungen att stanna. Isolering innebär att mannen genom en 

process isolerar kvinnan från det sociala livet. Familj, vänner, arbete eller utbildning 

begränsas och kvinnan ger upp aktiviteter för att undvika mannens vrede. Hot om att bestraffa 

hennes bekanta kan också förekomma. Mannen vill veta allt om kvinnan det vill säga tankar, 

handlingar och till och med vad hon säger (Widding Hedin, 1997, s. 41ff). Det finns även 

passivt fysiskt våld och den beskrivs utav Holmberg och Enander (2004)  som att den psykiska 

misshandeln kan även bli fysisk för kvinna. Mannen kan hålla kvinnan vaken om nätterna, 

vägra ge henne pengar och förhindra att hon får tillgång till hälso- och sjukvård. Blir kvinnan 

utsatt i ett långvarigt psykiskt stresstillstånd kan det få konsekvenser för den fysiska hälsan 

(Holmberg och Enander, 2004, s. 32). 

Steen (2003)  påpekar att det trots att det finns lagstiftning mot män som utövar våld mot 

kvinnor, så är den inte anpassad efter samhällsstrukturen, utan är endast en modell över hur 

samhället bör agera. I själva verket är samhället styrt av värderingar, attityder och normer 

bland befolkningen oavsett lagarna. Lagarna är utformade på ett mansvänligt sätt och kan 

medföra till att en man kan gå fri trots våldet. Det kan vara en orsak till att kvinnan drar sig 

för att anmäla och stannar kvar i relationen, men även hennes rädsla och för omgivningens 

tvivel och fördömande kan vara en orsak. Det finns även bland de professionella en misstro 

mot kvinnornas upplevelser som även det kan bidra till att kvinnan drar sig för att be om hjälp 

(Steen, 2003, s. 35). 

Margareta Hydén (2001) psykoterapeut och docent i socialt arbete vid Stockholms universitet 

har med sin forskning om den misshandlade kvinnan och uppbrottsprocessen hon går igenom 

visat att vändpunkten för kvinnan till att bestämma sig för att lämna den misshandlande 

mannen är just rädslan för att dö. Hon påpekar att det snarare är så att den ökade 

uppmärksamheten i samhället kring kvinnomisshandel som bidragit till att kvinnorna allt 
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oftare bryter upp, i fruktan för sitt liv (Hydén, 2001, s. 23). Vidare hävdar hon att kvinnan är 

under ständig uppbrottsprocess från mannen och förklarar att det betraktas som en del av 

våldsprocessen. Det är olika motståndsstrategier som används av kvinnorna, som används för 

att neutralisera våldet men även för att protestera mot våldet de utsätts för. För att man ska 

komma ett steg närmare sanningen, vad gäller kvinnomisshandel måste frågan om varför 

kvinnan stannar kvar, snarare vara vad som sker när kvinnan går? Med det menar Hydén 

(1995)  att det är olika faktorer som håller tillbaka kvinnan från att gå (Hydén, 1995, s. 166). 

En av dessa faktorer är rädslan den misshandlade kvinnan upplever och en oförmåga att 

skydda sitt eget liv. Genom att stanna kvar hos mannen känner hon att hon har honom under 

en viss kontroll. Rädslan för vad mannen kan ta sig för ifall hon lämnar honom är stor, vilket 

innebär att kvinnan ändå inte blir fri från den våldsamme mannen. Genom att stanna kvar 

förhåller sig kvinnan till den rädsla hon har och för kvinnan är detta ett logiskt val, då 

forskning visar att det är i samband med separation som kvinnan utsätts för det grövsta våldet. 

Efter våldsamt beteende av mannen tar han oftast avstånd ifrån händelsen och ber inte sällan 

om förlåtelse samt blir kärleksfull mot henne.  Detta väcker känslor hos kvinnan och ett hopp 

väcks om att allt kommer att bli bra mellan dem ändå och åter tror på kärleken. Det leder till 

att kvinnan tappar förmågan till att tänka klart och förstå att hon i och med den återkommande 

misshandeln lever i livsfara (Hydén, 1995, s. 170ff).   

 

Lundgren (2012) pekar på att det fanns en dominerande förklaringsmodell under 1980-talet 

med förklaringar på en individnivå och framförallt i kvinnans psyke och hennes val till att 

stanna. Både mannen och kvinnan anses ha psykologiska störningar och defekter som leder 

till våldet. Det finns grundat i tanken att män är födda med aggressivitet. Med de biologiska 

defekterna kan mannen inte hållas ansvarig för våldet han utsatt kvinnan för eftersom han inte 

kan kontrollera sig. Han anses även bli provocerad av kvinnan att ta till våld (Lundgren, 2012, 

s. 87f). Hon menar även att kritik riktas mot detta perspektiv av forskare som menar att våld 

inte enbart kan förklaras utifrån individuella psykologiska störningar, eftersom det utesluter 

förklaringar i det strukturella/samhälleliga. Genom att skylla våldet på biologiska orsaker 

fråntas mannen ansvaret och därmed skuldbeläggs kvinnorna för att de provocerar fram 

våldet. Förutom ett befriat ansvar för mannen, fråntas även samhället sitt ansvar, då man 

genom att endast ser till de individuella orsakerna, anses inte samhället ha delaktighet eller 

påverkan(Lundgren, 2012, s. 93). Det är enligt Hydéns (1995) uppfattning fel eftersom våld 

mot kvinnor är hela samhällets fel och inte endast mellan två individer, eftersom det är 
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samhällsstrukturen och patriarkatet som ger upphov av legitimetet till mannens våld. 

Kvinnomisshandel är ett problem för alla (Hydén, 1995, s. 9ff). 

Lundgren (2012) tar upp de olika diskurser som män tar upp när de själva pratar om våldet 

och hur våldet successivt växt fram (Lundgren, 2012, s. 93). Hon hänvisar till Espen 

Lundgren Sörli (2012) som i sitt examensarbete i psykologi intervjuat våldsutövande män och 

de olika diskurser de använder i olika sammanhang.  De tog fram faktorer som låg utanför 

deras kontroll. Dessa faktorer var den vanmakt de kände, alkohol, stress, svårt att leva upp till 

sin mansrolls krav på behärskning och självkontroll osv. De hade fokus på omständigheterna 

till våldet, vilket innebär att de externaliserar våldet, de anser sig helt enkelt inte vara 

ansvariga för våldet de utövar (Lundgren, 2012, s. 93). Orsakerna till våldet menar Steen 

(2003) finns inom mannen själv och i hans barndom och beskrivs i termer av inre eller yttre 

konflikter där mannen slår i blint raseri. Våld förekommer som jag beskrivit tidigare i både 

fysisk och psykisk form. Det psykiska våldet antas ha som mål att hålla kvinnan i en 

underordnad ställning, med förutsättning av kvinnans beroende av mannen och svårigheten att 

kunna försvara sig. Det fysiska våldet antas vara något mannen tar med sig in i familjen och 

det är kvinnan som blir offer för hans aggressivitet. Det innebär att mannens våld mot kvinnan 

beror på hans vanmakt och att han tappar kontrollen. Det är våldet som är orsak till kvinnans 

isolering och internalisering och bidrar till att hon inte lämnar mannen. (Steen, 2003, s. 49).  

 

Holmberg och Stjernqvist (2005) lyfter fram drag av kvinnofientlighet inom 

individforskningen och menar att det förmedlar budskapet att ” kvinnorna förstör männen” 

och syftar på den engelske psykiatrikern John Gayford vars forskning även ligger till grund 

för svensk forskning.  Enligt honom är det tre grupper av kvinnor som blir utsatta för våld. 

Den otillräckliga som vuxit upp under svåra förhållanden och som inte kan hantera sina egna 

problem och därför är det förutbestämt att de blir utsatta för våld. Den provocerande som 

genom att provocera, uppträda flirtigt och utmanande mot andra män skapar sig spänning. 

Den alltför kompetenta med god uppväxt och utbildning och som inte underordnar sig 

tillräckligt (Holmberg och Stjernqvist, 2005, s. 16). Lundgren (2012)  skriver om psykiatern 

Bo Bergman som skrivit doktorsavhandlingen ”Battered wives. Why are they beaten and why 

do they stay?” där han sökte förklaringar till misshandel utifrån kvinnor och hur de betedde 

sig och kom fram till att det är kvinnans personlighet som orsakar våldet hon utsatts för. Med 

andra ord är det fel på kvinnornas personlighet och på grund av en psykisk störning som de 

stannar kvar (Lundgren, 2012, s. 87).   
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3.2 TEORETISKA PERSPEKTIV 
I min sökning efter relevanta teorier till min uppsats har jag funnit fyra stycken som jag anser 

mig ha användning av. Dessa ska jag redogöra för här nedan, för att sedan använda mig av 

dem i min analys. Den första teorin har sin utgångspunkt i det strukturella/könskulturella 

perspektivet och är inriktat på patriarkatet och mäns överordning kvinnornas underordning. 

Den andra teorin har sin grund i det socialpsykologiska perspektivet med inriktning på 

interaktionen mellan två individer. De andra två teorierna jag valt att använda mig av är 

Erwing Goffmans teori om totala institutioner samt Berger & Luckmanns teori om identitet. 

Teorierna har jag valt utifrån min uppsats syfte och frågeställning. 

3.2.1 STRUKTURELLA/KÖNSKULTURELLA PERSPEKTIVET 

Enligt Steens (2003) förståelse har detta perspektiv ett grundantagande om att våld mot 

kvinnor förstås utifrån den patriarkala kulturen där mannen har makt över kvinnan endast i 

egenskap av att vara man, en könsmakt. Vilket av kritiker förstås som att vilken kvinna som 

helst kan bli offer och att vilken man som helst kan bli våldsman. Det innebär att perspektivet 

utgår från mäns våld mot kvinnor oavsett form och att det är ett uttryck för den patriarkala 

makten (Steen, 2003, s. 72).  

Som jag nämnt  i tidigare forskning så är det är det enligt Lundgren (2012) den överordnade 

mannens nedbrytningsprocess av den underordnade kvinnan och hur våld kan uppfattas och 

upplevas som normalt av den nedbrutna kvinnan, som gör att hon stannar kvar. För att en 

kvinna som varit utsatt för psykisk och fysisk våld under en lång tid ska kunna överleva 

utvecklar hon strategier för förhindrandet av våldet, vilket gör att mannens våldsutveckling 

upplevs som normalt av kvinnan (Lundgren 2003; s 23). Detta kallas för 

normaliseringsprocessen och används av mig som grund för analysdelen. Enligt Steen (2003) 

avvisar Hydén Lundgrens centrala begrepp, normalisering, och hävdar att det inte är rimligt 

att anta att en modern kvinna i dagens Sverige skulle kunna anse att det är normalt att bli 

misshandlad. 

 

Normaliseringsprocesser beskriver kvinnor som hjälplösa offer och genom att inte fästa 

uppmärksamheten vid att kvinnor faktiskt försöker få hjälp att ta sig ur förhållandet är risken 

att man döljer samhällets brister vad gäller att synliggöra våldet och även de hjälpresurser 

som finns att tillgå (Steen 2003, s. 77). Jag tänker ändå använda mig av denna process och de 

fyra steg som valt ut och som är viktiga i analysen av varför kvinnan stannar kvar hos mannen 

som använder våld mot henne är följande: 
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Normaliseringsprocessen  

Gränser utplånas och förskjuts Det är vanligt i normaliseringsprocessen att kvinnans gränser 

utplånas och förskjuts och att det som anses acceptabelt eller inte suddas ut. När mannen slår 

första slaget kan kvinnan inte förstå varför han gör det men med tiden som misshandeln 

fortsätter accepteras det och ses som ett uttryck för kärlek. Kvinnan börjar leva i en verklighet 

där hennes gränser suddas ut vad gäller fredligt respektive våldsamt liv och ser mannens 

smekningar respektive slag som att han älskar henne. Hon ser inte längre vad skillnaden 

mellan en misshandlande man och en vanlig man och finns det ingen misshandlande man 

finns det ingen misshandlad fru. Förskjutning av gränser sker omärkligt och skapas av 

exempelvis att kvinnan för mannens skull ger upp karriär eller utbildning för att istället stanna 

hemma med barn men även då fortsätter det eftersom mannen ständigt har nya krav på henne. 

(Lundgren, 2012, s. 29ff). 

Isoleringen sker genom att kvinnan hålls fysiskt isolerad från exempelvis familj eller 

väninnor. Det bidrar till en social isolering och hennes sociala erfarenheter upplevs endast i 

förhållande till honom. Det gör att hon inte har något annat att jämföra med och då 

kontrasteras den lugna stunden mot ångest och smärta, vilket gör att kvinnan uppskattar den 

lugna stunden då han lugn, snäll och omtänksam. Då betyder det ju att han en god man. 

Gränser mellan det goda och det onda suddas ut. Våldet har vid det här laget blivit normalt 

och kvinnan får svårt att ha en egen verklighetsuppfattning (Lundgren, 2012, s. 32 f) 

Växling mellan våld och värme av mannen som misshandlar gör att gränser mellan våld och 

kärlek suddas ut och misshandeln upplevs av kvinnan som ett uttryck för kärlek och omtanke. 

Våld och värme har nu normaliserats. Det är en dubbelhet i hur våldet fungerar. Den hand 

som slår ger även tröst och värme. Handen tillhör den enda och dominerande personen i 

kvinnans liv både fysiskt, psykiskt, symboliskt och känslomässigt. Växlingen som pågår 

förvirrar kvinnan och skapar ett slags beroende som kvinnan upplever som kärlek. Sakta leder 

detta till att kvinnan utplånas (Lundgren, 2012, s. 36) 

Internalisering är det sista och farligaste steget, eftersom kvinnan gör våldet till sitt eget 

ansvar eftersom hon tar över mannens verklighetsförståelse. Genom de olika kombinationerna 

av isolering och omtanke ser sig kvinnan med mannens ögon. Det här gör att kvinnan till slut 

internaliserar de förväntningar och krav mannen har på henne. Det paradoxala är att när 

kvinnan börjat definiera sin identitet utifrån våldets verklighet och därmed handlar efter 

mannens önskemål så ändrar mannen sina förväntningar och krav på henne. Det är av 
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förvirringen i känslor och tankar som uppstår som bidrar till att hon blir främmande inför sig 

själv. Hon väljer men ändå inte och börjar se sig själv genom hans ögon. Genom att ta över 

ansvaret på sig själv och därmed motivet för våldet, som förklaras med henne och hennes blir 

hon internaliserad. Konsekvenserna blir psykiskt och fysisk utmattning för kvinnan och orken 

försvinner för att kunna upprätthålla vad som händer henne (Lundgren, 2012, s. 37, 42f).  

3.2.2  SOCIALPSYKOLOGISKA PERSPEKTIVET  

Inom det socialpsykologiska perspektivet finns det teorier som förklarar mäns våld mot 

kvinnor med begrepp som sociala roller, social miljö, social inlärningsteori samt processer 

mellan människorna. Bosse Angelöw och Thom Jonsson (2009) menar att samhället påverkas 

av enskilda individer och de påverkas i sin tur av samhället. Perspektivet undersöker och 

förklarar interaktion mellan individens känslor, beteende samt tankar och våldet ses som ett 

samspel mellan individuella egenskaper, samhällsstruktur och interaktionen mellan mannen 

och kvinnan. Brister kommunikationen i förhållandet kan det utlösa våld (Angelöw och 

Jonsson, 2009, s. 9). Perspektivet företräds av Margareta Hydén och enligt henne menar Steen 

(2003) ser man kvinnans problematik på gruppnivå med fokus på den jämställda parrelationen 

mellan mannen och kvinnan. Hon menar att våldet inte kan förklaras enbart ur ett perspektiv 

utan det måste finnas förståelse från det strukturella/könskulturella perspektivet och det 

individualpsykologiska perspektivet och har därför utvecklat detta perspektiv som är en 

blandning av de andra två (Steen, 2003, s. 80). Hydén (1995) menar att mäns våld mot 

kvinnor har sina rötter i ett socialt sammanhang där mannen förtrycker kvinnan men man 

måste förstå att det är när man pratar om misshandel i strukturella termer som man tenderar 

att befria mannen från hans ansvar, eftersom ansvaret läggs på de patriarkala strukturerna i 

samhället. Det är ju den enskilde mannen som slår och för att få en helhetsförståelse är det 

viktigt att även ha med de individuella handlingarna (Hydén, 1995, s. 9ff). Vidare anser Steen 

(2003) att hennes val att avgränsa sitt material till endast fysiskt våld tenderar att försvåra en 

analys av andra uttryck för kontroll och makt, både inom relationen och utanför och en 

begränsning för förståelsen för hur våld mot kvinnor möjliggörs genom exempelvis ett 

parförhållande. Vad som vidare kan diskuteras är Hydéns betoning på uppbrottsprocessen 

som ett individuellt jag projekt eftersom det tenderar att dölja andra kontextuella betydelser 

såsom institutionaliserade föreställningar om äktenskap, ansvar, våld och makt (Steen 2003, s. 

80f). 

Holmberg och Enander (2004) är kritiska till att Hydén sätter äktenskapet som våldets scen 

för sin analys, vilket innebär att hennes syn av mannens våld mot kvinnan är att betrakta som 
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en tvivelaktig äktenskapshandling. De menar att mannen och kvinna är, enligt Hydén 

jämställda i sin parrelation och äktenskapet grundar sig inte på patriarkatet i samhället utan på 

en jämlikhet mellan paret. Parrelationen utgör en ram inom vilken två projekt ska kombineras. 

Det individuella och det gemensamma par projektet. Dessa kan stå i motsats till varandra men 

det är inte sällan som det gemensamma projektet är en viktig del av det individuella. Det kan 

vara så att kvinnan trots misshandeln stannar kvar i förhållandet, vilket innebär att själva par 

projektet räddas men kvinnans individuella livsprojekt får katastrofala följder (Holmberg och 

Enander, 2004, s. 20f). Hydén hävdar att aktörsperspektivet eller det socialpsykologiska 

perspektivet pekar på att mäns våld mot kvinnor är resultatet av männens maktlöshet, 

frustration och vanmakt och det är dessa faktorer som bidrar till männens våldshandlingar mot 

kvinnorna. Våldet inom parrelationen delas in i tre delar och det är förhistoria, våldsakt och 

efterspel (Hydén, 1995, s. 9ff). 

Våldets neutralisering 

Förhistorien har kännetecknet av ett gräl där den ena kritiserar den andra. Det är vanligt att 

parterna tar till verbala metoder till att påtala den andres svaghet och otillräcklighet för att på 

så sätt undergräva den andres självkänsla (Hydén, 1995, s. 115).  

Våldsakten följer efter grälet och kvinnan blir till offer under mannens fysiska maktutövning. 

Vid det här skedet har båda parterna olika definitioner av det som skett. Kvinna talar om 

misshandel och mannen talar om bråk. Mannens tal om bråk analyseras enligt Hydén (1995) 

som en retorik av mannen för att befria sig från ansvaret (Hydén, 1995, s 127ff). 

Efterspelet är avgörande för om kvinnan stannar eller lämnar relationen. Plötsligt hamnar 

mannen i ett underläge gentemot kvinnan, eftersom mannen begått en handling som båda 

parter bedömer som oacceptabel och det är kvinnan som har makten över relationens 

fortlöpande. Har kvinnan fortfarande hopp om en förändring i relationen och mannen närmar 

sig kvinnan från en underordnad roll kan paret förenas i mannens försäkran om en ljus och 

våldsfri framtid. Genom att mannen skyller våldet på exempelvis alkohol kan våldet betydelse 

förminskas och minimeras och han blir ansvarsbefriad. Kvinnan i sin tur kan anklaga sig själv 

för att ha provocerat fram våldet och rentav förtjänade det (Hydén, 1995, s. 171ff). 

Steen (2003) förstår Hydéns tankesätt som att det präglas av att både mannen och kvinnan har 

makt i förhållandet, men inte samtidigt. Under våldsakten är det mannen som har makt och 

vid efterspelet är det kvinnan som innehar den makten eftersom det är hon som avgör hur 
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framtiden ska se ut. Att stanna kvar är alltså ett aktivt val kvinnan gör, vilket påverkas av att 

hon i den stunden känner en form av kontroll och av att inte vara underordnad. Det är i hoppet 

av en bättre framtid som kvinnan stannar kvar. Vidare hävdar hon att detta inte en form av 

jämställdhet, utan ett sätt att röra vid kvinnans samvete inför valet att fortsätta äktenskapet 

eller inte och det anser Steen att man inte ska förväxla med att kvinnan har makt (Steen, 2003, 

s. 70) 

3.2.3 TOTALA INSTITUTIONER  

Jag har även valt att använda Goffmans teori om de ”Totala institutionerna”. Teorin visar vad 

som händer individens subjektiva identitet vid isolering från den objektiva värld denne känner 

till. Det kan kopplas till den misshandlade kvinnan som mannen isolerar både psykiskt och 

fysiskt från omvärlden. Enligt Goffman (1983) definieras en total institution som en plats där 

individen lever avskuret från samhället. Ett typiskt exempel han nämner är fängelset, men det 

behöver inte endast vara det (Goffman, 1983, s. 11). Institutioner kan även vara sociala, 

såsom byggnader, anläggningar, affärer osv och dessa är öppna för alla och ger tillfälle till 

frivilligt socialt umgänge Individen som befinner sig i total institution är däremot inte där 

frivilligt och hindras från det sociala umgänget med världen utanför (Goffman, 1983, s. 13). Alla 

faser i individens dagliga aktivitet är noga planerade av någon sorts form av mänsklig 

auktoritet. Det är denne auktoritet som har individen under bevakning och kontroll.  För att 

kontroll ska finnas förutsätter det att det finns en kontrollerad också, vilket innebär att båda 

parterna behöver varandra samtidigt som de förutsätter att den andre finns (Goffman, 1983, s. 

15). Auktoriteten har ett socialt liv, medan den som kontrolleras inte har det och det bidrar till 

att den kontrollerade ses som bitter, förtegen och opålitlig. Det motsatta gäller den 

kontrollerande som av den kontrollerade ses som nedlåtande, överlägsen och elak (Goffman, 

1973, s. 16). Genom att den auktoritäre tar beslut utan den andres vetskap skapas kontroll och 

beslut sker alltid på den dominantes villkor, även om det gäller den som blir kontrollerad 

(Goffman, 1983, s. 16f). Eva Lundgren (2012) citerar en kvinna som rättfärdigar sin mans 

handlingar: 

Det är ju såhär att jag är svår att leva tillsammans med, stridslysten och …ja 

odisciplinerad och egensinnig. Han ser det, och sedan slår han. Och det är tufft. Det är 

jobbigt, jag vet liksom aldrig vad som kommer hända. Men jag fattar att det kräver mer 

av honom att göra det än för mig att ta emot det han gör, om man säger så. För han tycker 

om mig, så det här är inte lätt för honom. Det är inte misshandel, jag vill inte använda ett 

sådant ord som du och andra rödstrumpor använder. Han försöker ju få mig att fatta, han 

vill att jag ska bli en bättre maka, en tryggare mamma och så, jag klarar inte av att vara 

mamma. (Lundberg, 2012, s. 28) 
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Citatet ovan beskriver hur kvinnan ser sig själv genom mannens ögon. Hon internaliserar 

mannens bild av henne och får hans dominans och kontroll att bli positivt. Det är på olika sätt 

kontrollen visar sig och ett sätt är att belöna den individen så att hon stannar kvar, vilket kan 

vara vardagliga småsaker såsom att få ringa ett telefonsamtal. Kontroll kan även fås genom att 

hota och då blir kvinnan rädd för att bli bestraffad fysiskt. Det kan förekomma att patienten, i 

min studie kvinnan, inte har egen ekonomi utan får endast sina behov tillfredställda och det 

bidrar till svårighet att ta sig därifrån (Goffman, 1983, s. 17f). Patienten eller i mitt fall 

kvinnan, kan i början förödmjukas, förnedras eller kränkas och det gör att personen får en 

ändrad syn på sig själv och den signifikante andre samt vänner och familj. Isoleringen leder 

till ett förlorande av sitt jag och blir såsmåningom ett objekt för förnedring och kränkning 

(Goffman, 1983, s. 22). Den auktoritäre kan även inskränka på patientens privata sfär och 

privatliv. Vidare hävdas av Goffman (1983) att patienten eller kvinnan, tar till olika 

anpassningsmetoder till kränkningen och förnedringen och nämner fem stycken. Dra-sig-

undan-situationen är den första och är som det låter att patienten, i detta fall kvinnan, drar sig 

undan och undviker att synas. Det andra är den-omedgörliga-linjen som innebär vägran och 

trots vilket är tillfälligt eftersom patienten oftast bryts ner. Kvinnor som vägrar underordna sig 

mannen bryts ner till slut och det leder till situationen ovan, nämligen att hon drar sig undan. 

Koloniseringen syftar på att patienten eller kvinnan är nöjd med sin situation och bildar sig en 

bild av att hon har det bra och att mannen älskar henne. Lämnar hon honom får hon det sämre. 

Omvändelsen innebär att patienten eller i min studie kvinnan, övertar den auktoritäres syn på 

sig själv och därför försöker leva upp till den och innebär en internalisering vilket kan kopplas 

till då kvinnan tar över mannens syn och tankar på sig själv. Sist handlar det om att ligga lågt 

och är en kombination av de fyra första metoderna. Det är en metod som används för att 

kunna ta sig därifrån någon dag oskadd och patienten eller som här kvinnan, lär sig att hantera 

och förutse mannens beteende. På så sätt skyddar hon sig och eventuella barn (Goffman, 

1983, s. 50ff). Jag tolkar det som att kvinnan genom anpassning av olika metoder överlever 

situationen av fysiskt och psykiskt våld som hon befinner sig i.  

3.2.4 IDENTITET  

I letandet efter förståelse för varför en kvinna stannar kvar i ett våldsamt förhållande är det 

viktigt att veta hur identitet skapas och därför använder jag mig av Peter Berger och Thomas 

Luckmanns (1971) teori om identitetsskapandet. Processen har tre steg och det är 

internalisering, objektifiering och externalisering, men förstås trots det som ett, eftersom 

delarna överlappar varandra och sker parallellt. Internaliseringen är aktuell för min 
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frågeställning och innebär i det här fallet att kvinna tar över mannens syn på världen och det 

bildas ett ”spegel jag” (Berger och Luckmann, 1971, s. 153f). Jaget är en återspegling av 

personens signifikanta andras syn på henne och är en del av den identitet man blivit tilldelat 

samt den identitet man skapat själv på ett subjektivt sätt. Tilldelas man en negativ identitet, 

skapar det en förvirring och leder i värsta fall till att man övertar den synen på sig själv. Det 

beror på att man övertar både roller och attityder men även den andres värld och syn (Berger 

och Luckmann, 1971, s. 155). I de misshandlade kvinnornas fall sker detta och innebär att den 

primära socialisationen, det vill säga hennes uppväxts påverkan suddas ut och hennes livssyn 

blir helt mannens. Svårigheter att hålla kontakten med utomstående uppstår och leder till att 

kvinnan tappar sin egen identitet för att istället börja identifiera sig med mannen. Det krävs 

sociala strukturer och baser för att vidmakthålla den subjektiva verkligheten och efter att 

under lång tid ha blivit utsatt för misshandel och kontroll skapas dessa hos kvinnan. 

Identiteten kräver en ständig bekräftelse av andra och det förutsätter en sådan miljö där hon 

träffar andra människor, om inte det sker är det stor risk att den förloras, eftersom allt som 

kvinnan kände till innan suddas ut och istället ersätts av mannens strukturer. Kvinnan förlorar 

på det sättet sin egen subjektiva verklighet (Berger och Luckmann, 1971, s. 180f). 
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4 ANALYS 
Här nedan ska jag presentera de tre kvinnorna vars livshistoria jag tagit del av genom 

litteraturläsning av deras självbiografier. Jag är medveten om att kvinnornas berättelser inte 

kan återges på ett objektivt sätt. Det är tre kvinnors självbiografier om hur de blev 

misshandlade i sina förhållanden och hur de kände och mådde jag analyserar samt tolkar. Det 

är viktigt att poängtera att dessa inte generaliserar alla kvinnor i samhället.  

4.1 PRESENTATION AV SJÄLVBIOGRAFIER 
 

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

Magdalena Graaf (2006) berättar i sin bok om att hon ingick äktenskapet som gravid 

nittonåring. I början beskriver hon den familjelycka hon upplevde som ung och nygift. 

Hennes man var trots sin kriminella belastning, kärleksfull och omtänksam mot henne, men 

med tiden övergick omtänksamheten till brutal misshandel mot henne. Genom både psykisk 

och fysisk misshandel, bröts Magdalena sakta men säkert ner. Hon lärde sig att leva med det. 

Tillsammans fick de ett barn (Graaf, 2006). 

Boven i mitt drama kallas kärlek av Unni Drougge 

Efter att ha levt ensam en tid med sina fem barn, efter en uppslitande skilsmässa träffar Unni 

Drougge (2007) Niclas och gnistor uppstår. Hon är i fyrtioårsåldern och han i tjugoårsåldern. 

Unni är vid den här tidpunkten etablerad författare. Hon förläser även om mäns våld mot 

kvinnor, vilket är paradoxalt eftersom hon själv kommer att leva i ett våldsamt förhållande 

med Niclas. Utåt är de lyckliga och hon hjälper honom bygga upp en karriär samtidigt som 

hon offrar sin egen. Det blir ett dyrt pris att betala för kärleken, eftersom hon gradvis släpper 

taget om det som hittills varit viktigast för henne det vill säga barnen, författandet och 

vännerna. Sammanlagt är de tillsammans i sju år (Drougge 2007).  

Den oslagbara av Maria Carlshamre 

Journalisten, teveproducenten och politikern Maria Carlshamre (2006) skildrar i sin 

självbiografi hur hon lever i ett förhållande fyllt av våld och skammen hon upplever över en 

annan människas våldsamma beteenden och hennes försök att dölja det både för sig själv men 

även för omgivningen. Det som började i gränslös kärlek mellan två älskanden övergick så 
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småningom i våld och lidande. I likhet med Unni var Maria äldre än honom.  De är 

tillsammans i nio år och hinner få två barn ihop (Carlshamre 2006).  

I följande avsnitt ska jag redovisa resultatet för uppsatsens syfte. Utifrån syftet och 

frågeställningen i uppsatsen har jag valt att dela upp den i två teman vilka är: Strategier för 

hantering av våldet och känslor som finns inblandade. 

4.2 RESULTAT 

4.2.1 STRATEGIER FÖR HANTERING AV VÅLDET  

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 hur lycklig och kär 

hon är. Kvinnorna beskriver hur de vid det första slaget får en chock och deras första tanke är 

att de ska lämna mannen. Men våldet följs av att mannen ångerfullt ber om förlåtelse och 

övertygande lovar att det aldrig mer ska ske. Det är ett förvirrat tillstånd kvinnorna befinner 

sig i, i och med kärleken han visar direkt efteråt. Det som följde var ett mönster av våld, ånger 

och ursäkter och till slut blev det en anledning för kvinnorna att acceptera det som hänt och de 

kunde låtsas att allt är som vanligt (Carlshamre, 2006; Drougge, 2007; Graaf, 2006).  

Kvinnorna beskriver hur de lär sig att förebygga och undvika situationer som kunde tänkas 

utlösa våld. Det är genom att vara en ”duktig fru” och städa och lagat mat så att allt är klart 

när mannen kommer hem. Men männen hittar alltid någonting att anmärka på vilket ledde till 

mer våld (Carlshamre, 2006, s. 48; Drougge, 2007, s. 119; Graaf, 2006, s. 54). Detta sker efter 

att kvinnan internaliserats och ser sig själv genom mannens ögon och försöker tillfredsställa 

mannens krav och förväntningar på sig själv. Kvinnans egen identitet definieras utifrån 

mannens livsvärld men paradoxalt nog är mannen ändå inte nöjd utan hittar annat att anmärka 

och kritisera, vilket leder till en förvirring hos kvinnan och hon tar över ansvaret på sig själv 

(Lundgren, 2012, s. 37). 

I Unnis fall ger hon Niclas ett löfte om att sluta dricka alkohol för då lovar han att sluta slå 

henne, vilket innebär att hon fick ansvaret för våldet han utövade mot henne. Han utpekar sig 

själv som ett offer och henne som förövaren. Det anmärkningsvärda är att han själv 

konsumerar alkohol i stora mängder men Unni ursäktar hans brister med sina egna och tar på 

sig skulden för våldet (Drougge, 2007, s. 238ff). Kan förklaringen finnas i att mannen blir 

provocerad av kvinnan till att ta till våld? Är det så att män är födda med aggressivitet och 

inte kan hållas ansvariga för våld de utsätter kvinnan för och detta på grund av sin 

obenägenhet att kunna kontrollera sig? Genom att mannen skyller våldet på biologiska 
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orsaker fråntas han ansvaret och kvinnan får skulden och anses på det sättet ha psykologiska 

defekter som leder till våld. Enligt männen själva handlar det om faktorer utanför deras 

kontroll då de menar att våldet uppstod av vanmakt ifrån deras sida (jfr Lundgren, 2011, s. 

93). Av Unnis (2007) historia framkommer det att hon är framåt och frispråkig och blir själv 

irriterad på sig själv för att hon fogar sig för mycket och vill bli den perfekta kvinnan för 

honom (Drougge, 2007, s. 118). Trots ansträngningarna finner han brister att anmärka på och 

han slänger ur sig ord som ”Du är ond! Du lär dig aldrig” (Drougge, 2007, s. 228). Detta 

pekar på att en kvinna veta sin plats i hierarkin och vara den underordnade kvinnan som finns 

tillgänglig så som han vill ha henne både sexuellt och omsorgsmässigt. Att få sin kvinna att 

veta sin plats kan tända mannen, eftersom det visar på hans makt över henne (Lundgren, 

2012, s. 21).  

Marias (2006) strategi bygger på att få ordning på sin mans raseriutbrott och att de ska bli 

lyckliga till slut och med tiden tar hon på sig skulden för våldet (Carlshamre, 2006, s. 58ff). 

Det är ett farligt steg då kvinnan även tar över mannens verklighetsförståelse och ser sig själv 

genom mannens ögon (Lundgren, 2011, s. 37). Maria (2006) skriver om hur våldet 

återkommer om och om igen. Det är upprepning av hårda ord, knuffar och slag, hennes tårar 

och så hans ånger. Hur han växlar mellan våld och värme och hur hon till slut på ett perverst 

sätt längtar efter hans raseri, för hon vet att hon ska få värme och kärlek efteråt istället för 

likgiltighet och bortvänd blick. Detta mönster är ständigt återkommande i hennes liv 

(Carlshamre, 2006, s. 19). Det finns många orsaker till att kvinnan stannar kvar hos den 

våldsamme mannen och en av dessa orsaker är kärleken hon känner för honom och en väntan 

och längtan efter bättre tider (Hedin, 1997, s. 17). Maria (2006) är villig att utsättas för våld i 

väntan på värme och kärlek från mannen hon älskar. Det är ofta så att mannen efter våldet tar 

avstånd ifrån det och istället visar kärlek. Känslor väcks då hos kvinnan och hoppet väcks om 

att allt kommer att bli bra igen. Detta leder till att kvinnan tappar förmåga till att tänka klart 

och därmed får svårt att förstå att hon lever i livsfara i och med att våldet inte upphör (Hydén, 

1995, s. 170ff). Det kan även vara så att gränserna mellan våldet och kärleken suddas ut. 

Kvinnan upplever misshandeln som ett uttryck för kärlek och värme och det har normaliserats 

i hennes värld. Mannens hand slår men den ger även värme och det förvirrar kvinnan och 

skapar ett beroende av mannen som dominerar i kvinnans liv och som av kvinnan upplevs 

som kärlek (Lundgren, 2012, s. 36). För att detta ska kunna ske håller mannen kvinnan fysiskt 

isolerad ifrån omvärlden och det innebär att hon inte har något annat att jämföra med. 

Kontrasten mellan lugnet och våldet gör att kvinnan såsmåningom börjar uppskatta den lugna 
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stunden lugnet ger i motsats till smärtan och ångesten hon känner i samband med våldet. 

Våldet normaliseras i kvinnans liv eftersom det är hennes uppfattning om verkligheten 

(Lundgren, 2012, s. 33). 

Maria (2006) och Unni (2007) är båda framgångsrika och ekonomiskt oberoende av sina män 

och blir aldrig helt isolerade, då de fortsätter arbeta, dock inte i lika stor omfattning som 

innan, eftersom de ständigt blir ifrågasatta av sina män (Drougge, 2007, s. 171; Carlshamre, 

2006, s. 41).  Detta kan förstås som att mannen vill få en ekonomisk dominans över kvinnan 

genom att få henne ekonomiskt beroende av honom.  Beroendet skapar kontroll över kvinnan 

och hon blir då på grund av en svag ekonomi tvungen att stanna hos mannen (Widding Hedin, 

1997, s. 41). Man kan fråga sig ifall våldet normaliseras i deras fall? Eftersom Unni är känd 

författare och föreläsare reser hon mycket i arbetet men Niclas gör henne ständigt påmind om 

sig själv genom att han skickar meddelanden till henne för att försäkra sig om att hon sköter 

sig (Drougge, 2007, s. 193). Niclas vill att Unni ska skriva på hemmaplan samt ägna sig åt att 

hålla ordningen hemma så ska han försörja henne, trots att han knappt drar in några pengar i 

början av relationen och blir rasande när hon påtalar honom det (Drougge, 2007, s. 171).  

Är hon ute med vänner blir hon ständigt uppringd av honom för han ville veta vad hon gör 

och när hon ska hem vilket bidrar till att hon upplever skuldkänslor eller som hon uttrycker 

sig ”Så var det varje gång jag stämt möte med någon av mina kompisar från förr. Du ringde, 

en oro spred sig i kroppen…” (Drougge, 2007, s. 147). Det enda hon begär av honom är hans 

kärlek och hon ger upp mycket i sitt liv för hans skull, bara för att bli älskad av honom 

(Drougge, 2007, s. 87). Eller som i Marias fall: ”Den jävla fittan kommer aldrig hit igen. Är 

det förstått?”(Carlshamre, 2006, s. 50).  Maria pratar i telefon med sin syster. Hans 

kontrollbehov växer och hans svartsjuka som hon funnit smickrande i början därför att den 

var ett bevis för hur mycket han älskade henne drev nu Maria till att dra sig undan från 

omvärlden. Hon slutar ringa och bryter kontakten med de personer han inte tycker om. Till 

slut är han den enda hon umgicks med privat och det gör att hans bekräftelse blir viktig för 

henne (Carlshamre, 2006, s. 156).  

Maktobalansen som råder i samhället, där mannen anses vara överordnad kvinnan kan vara en 

orsak, i och med en förändringsspiral som kvinnan genomgår till att hon till slut underordnar 

sig mannen och anpassar sig till situationen och ser det som ett tecken på att mannen älskar 

henne (Lundgren, 2012, s. 20). Genom att männen kontinuerligt påpekar hur kvinnorna ska 

leva och uppföra sig, kan de verbalt bryta ner kvinnornas självkänsla och det är det som 
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innebär att bli psykiskt misshandlad, vilket kan få oerhörda traumatiska konsekvenser för 

kvinnorna och eftersom det psykiska våldet skiljer sig från det fysiska är det svårare att 

upptäcka då det sätter sina spår i själen (Widding Hedin, 1997, s. 41). Även kvinnan kan ha 

svårt att förstå att det är misshandel hon utsätts för. Maria (2006)  ser inte sig själv som 

misshandlad kvinna eftersom hon inte blir fysiskt slagen varje dag, inte hamnar på sjukhuset 

eller bryter några ben i kroppen. Våldets närvaro finns enligt henne ständigt närvarande 

eftersom minnet sätter spår i kroppen och all energi går åt för att undvika att det skulle hända 

igen, men för att det skulle räknas som kvinnomisshandel måste det vara allvarligt annars 

räknas det inte (Carlshamre, 2006, s. 107). 

Maria (2006) pekar på det faktum att det inte endast är det synbara våldet, med dess 

blåmärken som bevis utan det handlar om, utan det handlar om en skräck som inte går att 

fånga (Carlshamre, 2006, s. 15). Våldet ska synas annars räknas det inte. Det ska finnas blod 

och sönderslaget ansikte vilket är förutfattade meningar om vad våld är. Hon frågar sig själv 

varför hon inte anmälde honom i tidigt skede och anklagar sig själv för att dela attityden att 

det våld som inte syns, det räknas inte. ”Visst vore det självklart att det är värre att bli slagen 

av den man tror älskar en” och fortsätter sedan ” Det är värre att bli kallad hora, fitta, 

förbannade kadaver av den man älskar än en fullständig främling”. Hon menar vidare att ”En 

hård örfil av en främling på gatan – och du kan polisanmäla. En örfil hemma av den du 

förväntar dig kärlek ifrån – det räknas inte (Carlshamre, 2006, s. 109). Det är enligt Maria 

(2006) värre att de största hoten finns i det egna hemmet, där man borde känna den största 

tryggheten (Carlshamre, 2006, s. 109). Magdalenas (2006) upplevelser av våldet har gett 

henne förståelsen att det våld som utmärker sig som det mest smärtsamma är det psykiska 

våldet, eftersom det sätter sig i hjärtat och själen och försvinner inte på samma sätt såsom 

blåmärken gör (Graaf, 2006, s. 124).  

I Magdalenas (2006) fall upplevs en annan form av isolering och fångenskap än de andra 

kvinnorna på grund av hennes roll som ung hemmafru. ”Jag såg mig själv som en 

ensamstående mamma utan pengar och jobb” (Graaf, 2006, s. 45). De som håller kontakten 

med henne är hennes föräldrar och några vänner och de förstår att allt inte står rätt till. Hennes 

liv är noga planerad av mannen (Graaf, 2006, s. 41). Det är för att han ska ha full kontroll 

över kvinnan och det blir ett ömsesidigt beroende eftersom den som kontrollerar behöver en 

att kontrollera (Goffman, 1973, s. 15). Hon skriver om de rutiner som Jorma införde i 

hemmet. Han räknar ut exakt hur lång tid det skulle ta Magdalena att ta en promenad för att 

handla. Efter egna uträkningar kommer han fram till att hon tar för lång tid på sig och det 
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leder till misstanke om otrohet, vilket i sin tur leder till att hon blir bestraffad (Graaf, 2006, s. 

73). När en kvinna tar över mannens syn på världen bildas ett ”spegel jag. Eftersom kvinnan 

då börjar se sig själv genom mannens ögon, blir hon tilldelad en skapad identitet, vilket är den 

signifikanta andras syn och internaliserar det så att hennes livssyn helt är mannens (Berger 

och Luckmann, 1971, s. 154f).  

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 inget värd. Du är så misslyckad att du till 

och med är tacksam för att någon ens vill vara tillsammans med dig (Graaf, 2006, s. 57). 

På grund av internaliseringen och svårigheten att hålla kontakten med utomstående tappar 

kvinnan sin egen identitet och börjar identifiera sig med mannen. Säger mannen att hon är ful 

och misslyckad så är det så eftersom kvinnans egen subjektiva verklighet suddas ut (jfr Berger 

och Luckmann, 1971,s. 180f). 

4.2.2 INBLANDADE KÄNSLOR 

Förutom det psykiska och fysiska våldet finns även det sexuella våldet som blir värre med 

tiden. Att våldta sin fru eller flickvän är ett sätt för mannen att visa sin makt för henne (Hedin, 

1997, s. 43).” Så jag tackade Gud för haschet de rökte och den Rohypnol de tog för att varva 

ner – det gav mig många fridfulla nätter” (Graaf, 2006, s. 53).  Detta skriver Magdalena 

(2006) som ofta blev tvingad till sex vare sig hon ville eller inte (Graaf, 2006, s. 53). Det är på 

grund av rädsla för mannen som hon utsätter sig för detta eftersom det är under hot och 

kränkningar som hon blir våldtagen. Magdalena beskriver även hur hon blir väckt och förhörd 

nattetid eftersom han misstänker otrohet samt att han vill ha förklaringar till varför hon är så 

ful och avtändande (Graaf, 2006, s. 74). Passivt fysiskt våld innebär att den psykiska 

misshandeln även kan utvecklas till fysiskt exempelvis genom att mannen tvingar kvinnan att 

vara vaken om nätterna (Holmberg och Enander, 2004, s. 32). En faktor som våldsamma män 

anger som orsak till våldet är deras alkoholkonsumtion (Lundgren, 2012, s. 93). I Jormas fall 

handlar det även om att han med tiden börjar ta droger, vilka förvandlar honom till ett monster 

som njuter av sin makt att skada andra, vilket bidrar till att han slutar visa värme helt, även 

efter våldet (Graaf, 2006, s. 76). För Magdalena (2006) innebär det känslor av förtvivlan, 

rädsla och dödsångest (Graaf, 2006, s. 71).  

”Vänta du bara… din äckliga lilla hora. Det ska bli ett sant nöje att döda dig!” (Graaf, 2006, s. 

80). Att Jorma slänger ur sig hot som detta är vardag för Magdalena men när hennes föräldrar 

blir hotade vill hon skydda dem och hon tänker att hon hellre dör än låter honom skada dem 

(Graaf, 2006, s. 63ff). För att få kontroll över kvinnan är det inte ovanligt att hot mot hennes 
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kära förekommer (Widding Hedin, 1997, s. 42). Av rädslan hon känner uppkommer en känsla 

av oförmåga att skydda sitt eget och sin familjs liv och genom att stanna kvar känner hon i 

alla fall att hon har honom under en viss kontroll. Rädslan för vad han kan ta sig till ifall hon 

lämnar är alltså större än skräcken och våldet som förkommer i relationen. För kvinnan blir 

detta ett logiskt val, eftersom det har visat sig att det inte är sällan som det allra grövsta våldet 

kvinnan utsätts för är i samband med att hon lämnar mannen (jfr Hydén, 1995, s. 172).  

Det är vanligt att mannen hotar kvinnan att frånta henne de gemensamma barnen ifall hon 

lämnar honom (Widding Hedin, 1997, s. 41). Magdalena (2006) beskriver sin kluvenhet inför 

situationen hon befinner sig i. 

Det var min kärlek till Isak som fick mig att förstå att den situation vi levde i var ohållbar. 

Jag förstod också att jag aldrig skulle kunna lämna Jorma under vanliga omständigheter. 

Om jag försökte gå ifrån honom på ett normalt sätt skulle han ta min pojke ifrån mig 

(Graaf, 2006, s. 73).  

Magdalena (2006) förstår att sonen far illa av att bevittna faderns våld mot modern, men 

samtidigt så har hon blivit hotad av Jorma att fråntas sitt barn ifall hon lämnar honom (Graaf, 

2006, s. 73). Även Maria (2006) tänker på deras gemensamma barn. ”Jag hade ju investerat så 

många år, våra barn, allt det vi skapat. Skulle jag bara kasta ut alltsammans” (Carlshamre, 

2006, s. 157). Kärleken till barnen är obegränsad och är det så att kvinnorna själva får lida så 

är det ett pris de är villiga att betala:  

Jag hade till slut blivit så förtvivlad att jag inte längre brydde mig om vad som hände med 

mig, ibland hoppades jag att jag bara skull tyna långsamt och svälta ihjäl, men min kärlek 

till mitt barn gjorde mig stark och jag bestämde mig för att kämpa emot det där odjuret 

som tagit över våra liv” (Graaf, 2006, s. 73).  

Det är så Magdalena beskriver sin situation och det handlar det om att ligga lågt för att skydda 

sig själv och sitt barn, med förhoppningen om att en vacker dag kunna ta sig därifrån oskadd 

(jfr Goffman, 1983, s. 52).  

Det Magdalena känner är en skam över sitt val av en kriminell man samt rädsla för deras liv 

och vill därför inte blanda in familj och vänner eftersom hon lägger skulden hos sig själv 

(Graaf, 2006, s. 40f). Denna skam upplevs av alla kvinnorna och främst inför vad 

omgivningen ska tänka om dem och för Maria (2006) leder det henne in i en tystnad och 

isolering då det enligt hennes logik innebär att det andra inte vet om, har inte hänt. Hon drar 

sig undan och vill undvika att synas (Carlshamre 2006:13,33). Vilket kan förstås som en 

anpassningsmetod till kränkningen och förnedringen hon genomgår (Goffman, 1983, s. 50). 
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Unni (2007) som är förebild och föreläser om våld mot kvinnor på bland annat kvinnojourer 

om olika orsaker till att slagna kvinnor inte lämnar mannen som slår, känner även hon en stor 

skam, men hon vill vända nederlaget och visa att kärleken kan segra och därför stannar hon 

hos honom, enligt henne av kärlek (Drougge, 2006, s. 216). Maria vill inte att någon skulle 

veta. Hon skäms och hon låter skammen styra hennes liv (Carlshamre, 2006, s. 204). Marias 

(2006) definition av skam är väldigt beskrivande: 

Skuld kan man känna oavsett hur man tror att de andra skulle reagera. Skam, däremot 

involverar alltid andra människor. Skam finns inte utan andra människor. Skam är att veta 

att de andra skulle förakta mig om de kände till sanningen om vem jag är. Eller snarare, 

det förakt man förväntar sig från andra om de skulle få veta. Skammen är inte att de andra 

vet, utan just vissheten om att de skulle reagera negativt om de visste (Carlshamre, 2006, 

s. 206). 

Magdalena och Maria utvecklar någons sorts medlidande med männen som misshandlar dem. 

”Han hade det ju tuff, min stackars Jorma… minnena av hans egen barndom plågade honom 

och miste han mig så hade han inget stöd i världen” (Graaf, 2006, s. 41).  Magdalena hävdar 

att det är som ett gift. Lika våldsam som han är, lika charmerande och övertygande är han 

(Graaf, 2006, s. 42). Maria (2006) förklarar det på följande sätt:  

Du var ett offer, ett barn, som i förtvivlan försökte förstå det som inte gick att förstå. Det 

var den förtvivlan jag sett i dina ögon alla de gånger du bad mig om förlåtelse. Inför mig, 

inför det du hade gjort mig, blev du återigen ett offer (Carlshamre, 2006, s. 89).  

Å ena sidan pekar forskningen på mäns nedbrytningsprocess av kvinnorna där mäns 

överordning och kvinnors underordning finns i samhällsstrukturerna och därför utnyttjas det 

av männen eftersom makten finns hos männen (Lundgren, 2012, s. 20). Å andra sidan är det 

forskning som koncentrerar sig på individen och som hävdar att mäns våld grundar sig i ett 

okontrollerat beteende från mannen som kan bero på en mängd faktorer och en av dessa är att 

anledningen till våldet finns inom mannen själv och i hans barndom och beskrivs i termer av 

inre eller yttre konflikter där mannen slår i blint raseri, vilket får innebörden att männen inte 

kan hållas ansvariga för våldet utan beror på vanmakt (Lundgren, 2012, s. 93). Kvinnorna i 

det här fallet visar medlidande med mannen och det kan peka på att kvinnorna är 

internaliserade och istället skuldbelägger sig själva för våldet och därför stannar de.  

Skuld för våldet är något Magdalena upplever och det kan leda till att kvinnan blir psykiskt 

och fysiskt utmattad och till slut försvinner orken till att upprätthålla vad som händer med 

henne (jfr Lundgren, 2012, s. 43). Magdalena anklagar sig själv för att provocera fram våldet. 

Hon vet ju att Jorma älskar henne och hur svartsjuk han faktiskt är. Hon borde ha tänkt sig för 
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innan hon tog den där promenaden (Graaf, 2006, s. 40). Även i Marias fall känner hon skuld. 

”Jag förstår. Och jag vet. Jag ska aldrig göra dig så ledsen igen. Inte sätta mig själv före oss. 

Jag lovar. Du ler. Himmelriket är tillbaka. Jag ska aldrig göra om det” (Carlshamre, 2006, s. 

37). Hon försöker på alla sätt att urskuldra honom, för han älskar ju henne. Det beror nog på 

hans barndom eller den pressade situation han befinner sig i. Genom att se sin egen roll i 

relationen och hur hon ska undvika att provocera honom tänker hon undvika att han tar till 

våld (Carlshamre, 2006, s. 66). Unni (2007) blir ofta anklagad av Niclas för att hon genom sin 

klädstil eller kaxiga uppförande provocerar honom till våldet och hon försöker tona ner sig för 

hans skull (Drougge, 2007, s. 181). Det visar på hur kvinnorna tar på så ansvaret om att det är 

hos dem skulden ligger och deras provocerande uppträdande ligger till grund för mannens 

våld (Holmberg och Stjernqvist, 2005, s. 16).  

Unni beskriver hur det fysiska våldet ofta hör ihop med psykiskt våld och hot. ”JAG SKA 

FÖRSTÖRA DITT ANSIKTE! Ja jag ska BITA AV DITT HUVUD! Hör du det? Jag ska 

DÖDA dig!” och efteråt orden ”Jag vill ju dig bara väl” (Drougge, 2006, s. 228, stora 

bokstäver i originaltext). Trots att Unni polisanmäler Niclas flera gånger tar hon varje gång 

tillbaka både anmälan och Niclas. Det är med ord som hopp, rädsla och kärlek hon beskriver 

varför hon inte går (Drougge, 2006, s. 230). Av alla tre männen i självbiografierna är Niclas 

den som växlar väldigt ofta mellan våld och värme. Han säger ofta till Unni att det enda han 

vill är att hon ska vara lycklig och att det är därför han beter sig som han gör (Drougge, 2007, 

s. 94). Mannen kan genom denna tillfälliga underordning ge kvinnan ett hopp om förbättring i 

relationen samt ser till att hon får makten att ta det avgörande beslutet ifall hon ska stanna 

eller gå (Hydén, 1995, s. 175). Det präglas av ett tankesätt att förhållandet är jämlikt och 

medan mannen har makten under våldsakten, så har kvinnan vid efterspelet makten att avgöra 

deras framtid. Enligt det tankesättet kan kvinnan aktivt göra ett val som kan påverka hennes 

framtid. Kritiker hävdar dock att det är fel att förväxla makt med kvinnans samvete inför 

hennes val att stanna eller inte (jfr Steen, 2011, s.35). Väljer kvinnan att stanna räddas själva 

parrelationen med kvinnans egna livsprojekt som insats. Det kan medföra ödesdigra 

konsekvenser för henne eftersom hon får lägga sitt liv åt sidan för att istället ägna sig helt åt 

relationen (Holmberg och Enander, 2004, s. 21). Vilket beskrivs bra av Maria (2006) ”Detta 

nya Vi var inte Du plus Jag, utan ett utvidgat Du” (Carlshamre, 2006, s. 155). Hon ger upp 

mycket av sitt individuella liv för att istället satsa på parrelationen och hon inser att deras liv 

är styrt efter hans behov och önskemål. På hans villkor (Carlshamre, 2006, s. 156).  
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Marias (2006) beskrivning av parets besök hos terapeuten slutar med att terapeuten får 

sympati för hennes man istället för henne, då det kom upp hur mannens uppväxt varit präglat 

av våld och rädsla. Trots att paret berättar att mannen misshandlar henne och därmed utför en 

olaglig handling gentemot henne, så ligger den professionellas sympati hos mannen 

(Carlshamre, 2006, s. 53). Det visar på hur samhället är styrt av värderingar, attityder och 

normer oavsett hur lagstiftningen ser ut. Det kan förklaras av att samhällsstrukturerna gör sig 

påminda i omgivningens tvivel och de professionellas misstro och kan således resultera i en 

maktlöshet hos kvinnan som stannar i den våldsamma relationen istället för att gå (Steen, 

2003, s.72). 
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5 DISKUSSION 
Mitt syfte med uppsatsen är att försöka få ett svar på vad det är som gör att en kvinna stannar 

hos en man som använder våld mot henne. Jag har använt mig av tre självbiografiska böcker 

skrivna av kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation samt relevant litteratur för att 

få en förståelse för kvinnornas situation. Efter genomförd studie har det framkommit att alla 

förhållandena inleds av kärlek och med en förhoppning om en lycklig framtid tillsammans. 

Med tiden börjar mannen visa en ny sida av sig själv och det är genom psykiskt våld 

kvinnorna sakta bryts ner och hamnar i en förändringsspiral som är svår att ta sig ur. För att 

hålla kärleken vid liv, är kvinnorna villiga att offra mycket av sina individuella liv för 

relationens skull och det kan för kvinnornas del få katastrofala följder. En konsekvens är att 

de börjar identifiera sig med mannens identitet, vilket innebär ett förlorande av sin egen. Efter 

att det psykiska våldet har pågått en tid, övergår det så småningom till fysiskt våld för 

kvinnorna. Deras första reaktion vid första slaget är att de ska lämna mannen men det som 

följer därefter, nämligen mannens ånger, förlåtelse och kärleksförklaringar får dem att stanna 

eftersom det ger kvinnorna förhoppning om att våldet ska upphöra, vilket det inte gör. Till slut 

normaliseras våldet och börjar istället förknippas med kärlek. Allteftersom gränser raderas 

och förskjuts börjar kvinnorna ta till olika anpassningsstrategier utifrån hur de bör vara, enligt 

deras mäns krav och önskemål. Detta gör de för att förhindra våldet. Med tiden internaliseras 

kvinnorna och övertar mannens skuld för våldet, vilket av Lundgren (2012) beskrivs som den 

farligaste konsekvensen eftersom kvinnan lägger våldets ansvar på sig själv. Enligt det 

strukturella perspektivet innebär det att detta var en normaliseringsprocess som kvinnorna 

genomgår, styrt av de patriarkala strukturerna som finns i samhället med kvinnan underordnad 

mannen (Lundgren, 2012, s. 37).  

Hydén (2003) kritiserar detta och menar att normaliseringsprocessen innebär en offerstämpel 

på kvinnorna som hjälplösa. Istället måste våldet synliggöras genom att fästa 

uppmärksamheten på de kvinnor som faktiskt gör försök att ta sig ur förhållandet. Gör man 

inte det finns det stor risk att brister i samhället samt hjälpresurser som finns inte lyfts fram 

(Steen, 2003, s. 77). Enligt henne måste våldet förstås i sitt sociala sammanhang där kvinnan 

förtrycks av mannen men även i de individuella sammanhangen. Att endast lägga ansvaret på 

de patriarkala strukturerna i samhället tenderar till att mannen fråntas sitt eget ansvar för 

våldet och det anser hon vara fel eftersom det ju är den enskilde mannen som slår (Hydén, 

1995, s. 9ff). Jag anser henne ha en poäng med detta men vill ändå inte förminska betydelsen 

av samhällets strukturer, eftersom det är de ingrodda värderingarna och normerna som vi 
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individer har socialiserats in i, som vi per automatik är redo att tillämpa både i tanke och i 

handling, vilket kan ge ödesdigra konsekvenser för kvinnorna, eftersom risken då finns för att 

kvinnorna drar sig för att söka hjälp. Lundgren (2012) pekar på den forskning som inriktar sig 

på våldets förklaringar på individnivå med fokus på psykologiska störningar hos både mannen 

och kvinnan. Enligt detta perspektiv anses mannen ta till våld på grund av biologiska defekter 

vilket innebär att han inte kunde kontrollera våldet och därför inte kan hållas ansvarig för 

våldet. Kvinnan å sin sida stannar kvar för att hon har psykiska problem (Lundgren, 2012, s. 

87f). Det som händer ifall man utgår ifrån detta perspektiv är att det utesluter strukturerna 

som finns i samhället och det innebär även att samhället fråntas ansvaret för våldet (Lundgren, 

2011, s. 93). Att samhället helt fråntas ansvar för våldet kan enligt min uppfattning vara 

farligt, eftersom det är de patriarkala samhällsstrukturerna som legitimerar våldet männen 

utövar mot kvinnorna, oavsett lagstiftning. Detta stöds av Steen (2003) som menar att det är 

tack vare förändringar i samhället som våldet mot kvinnor har minskat. Bland annat är det den 

ökade uppmärksamheten och den ändrade lagstiftningen under de senaste årtiondena, som 

bidragit till att samhället redan i ett tidigt skede av våldsprocessen reagerar och agerar (Steen, 

2003, s. 27). 

Ett intressant resultat i denna studie är att även starka och framgångsrika kvinnor kan hamna i 

ett våldsamt förhållande. Detta styrks av Lundgren m fl (2001) som genom en undersökning 

kunnat visa att det inte är några kvinnor med specifika egenskaper som blir kära i våldsamma 

män utan de finns inom alla samhällsklasser och skikt (Lundgren, 2001, s. 71f). Två av 

kvinnorna i min undersökning är i trettio-fyrtio årsåldern och har välbetalda arbeten men 

hamnar trots det i en cirkel av kontroll, våld och värme. Skammen de känner över sin 

situation styr deras liv. (Drougge, 2007, s. 216; Carlshamre, 2006, s. 204). Hur kan Unni som 

reser runt och föreläser om orsaker till att kvinnor inte lämnar våldsamma män, själv fastna i 

ett destruktivt, våldsamt förhållande? Enligt kvinnorna själva är den största orsaken, kärleken 

till männen. De stannar kvar i hopp om att det ska bli bättre. En annan faktor är kvinnornas 

medlidande för mannen vilket jag kopplar till hur manlighet och kvinnlighet skapas och 

upprätthålls. Oavsett den illegitima handlingen mannen utövar finns det enligt Lundgren 

(2012)  kulturella framställningar där kvinnan ska vara underordnad och visa omsorg 

(Lundgren, 2012, s. 21). Min tolkning är att kvinnornas hopp om förändring grundar sig i att 

kvinnor genom medlidande och omsorg ska kunna hjälpa mannen att förändras och upphöra 

med våldet och det är därför hoppet inte dör ut. Detta tankesätt kvinnorna uppvisar gör att de 

utpekar mannen som offer istället för den förövare han är. Frågan är då om mannen kan vara 
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både offer och förövare? Lundgren (2012) menar att män som förklarar våldet, inte anser sig 

själva vara ansvariga för våldet utan förklarar det med olika faktorer som ligger utanför deras 

kontroll (Lundgren, 2012, s. 39). Min uppfattning av detta är att männen utpekas som offer 

både av sig själva och av kvinnorna. Men vad är då kvinnorna? I ett möte hos en terapeut 

bekräftas det hur samhället styrs av olika attityder, normer och värderingar då terapeuten får 

sympati med förövaren, det vill säga mannen istället för kvinnan som blir utsatt för våldet, när 

denne berättar om sin svåra uppväxt (Carlshamre, 2006, s. 53). Kvinnan hamnar då i en 

situation där hon känner maktlöshet, eftersom hon upplever sig vara missförstådd och 

åsidosatt. Konsekvensen av det kan leda till att hon inte söker hjälp, utan istället stannar kvar 

och försöker göra det bästa av situationen. 

Studieresultatet bekräftar men talar även mot den ledande forskning som finns inom detta 

ämne. Lundgrens (2012) forskning om maktobalansen mellan könen framträder klart i studien 

genom att normaliseringsprocessen som leder till kvinnans nedbrytning finns närvarande i alla 

tre kvinnornas liv oavsett bakgrund, ålder eller utbildning (Lundgren, 2012, s. 23). Hydéns 

(1995) teorier om att kvinnan är under ständig uppbrottsprocess stämmer överens med 

kvinnorna i studien som hela tiden vill lämna mannen, men hålls tillbaka av känslorna de har 

för honom, oavsett om det är av kärlek eller rädsla. Rädslan finns både i valet att stanna och 

på så sätt frukta för sitt liv, men då ha kontroll över situationen, men även i valet att lämna 

honom och då inte ha kontroll över vad han kan ta sig till och på så sätt aldrig bli fri (Hydén, 

1995, s. 166ff). Enligt Hydéns (1995) teori har kvinnan efter våldsakten ett val mellan att 

lämna mannen eller stanna (Hydén, 1995, s. 171). Det stämmer inte överens med hur 

kvinnorna i studien upplever situationen, eftersom de innan det fysiska våldet börjar, 

kontinuerligt blivit utsatta för psykiskt våld, vilket påverkar deras personlighet och identitet. 

När det fysiska våldet väl börjar känner kvinnorna en förvirring och tror att ifall de förlåter 

mannen så upphör våldet, vilket inte sker i något av fallen. Hur många frivilliga val har 

kvinnorna egentligen under de år de blivit utsatta för våldet? Att endast relatera till det fysiska 

våldet, försvårar analysen av kontrollen och makten som präglar relationerna och hur våldet 

mot kvinnorna möjliggörs. Steen (2003) hävdar att men genom att endast relatera 

uppbrottsprocessen till individen och dess val skapar ett döljande av annat som har betydelse 

såsom samhällets strukturer och föreställningar, vilka är äktenskapet, våld och makt (Steen, 

2003, s. 80f). Dessa är viktiga att ha i beaktande eftersom studiens resultat visar att medan det 

fysiska våldet är mer påtagligt och syns och är lätt att bevisa är det psykiska desto svårare att 

både se och kunna bevisa. Alla kvinnorna beskriver det psykiska våldet som värre än det 
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fysiska eftersom de själsliga ärren sitter kvar på insidan hela livet, medan blåmärken bleknar 

bort. Det är raka motsatsen till vad Widding Hedin (1997) påstår, nämligen att det fysiska 

våldet är den mest allvarliga formen av misshandel (Widding Hedin, 1997, s. 41).  

5.1 SLUTSATSER 
Slutsatserna jag drar av denna studie är att samhället och dess invånare, vi människor, inte ska 

ta för givet att de våldsutsatta kvinnorna alltid har ett val, att antingen stanna eller lämna 

mannen som misshandlar dem. Det är en psykisk nedbrytningsprocess kvinnan genomgår som 

bidrar till att hon börjar se sig själv med mannens ögon och identifierar sig med hans livsvärld 

och när det fysiska våldet träder in är det en kvinna med förlorad livsvärld som tar emot det 

första slaget. För människor som inte har kunskap om normaliseringsprocessen förefaller det 

självklara valet för kvinnan vara att hon ska lämna mannen omedelbart. Men med hopp om 

bättre tider stannar hon kvar och anpassar sig till våldet genom olika strategier. Känslor som 

växlar mellan kärlek, skam, skuld, hopp, rädsla, maktlöshet och inte sällan medlidande för 

mannen är vanliga. Medlidandet kvinnan känner för mannen bidrar till mannen tilldelas, 

förutom från samhället, men även från kvinnan en offerroll och fråntas på det sättet sin roll 

som förövare. Det leder oss till de befintliga förståelsemodellerna inom detta ämne som var 

och en på sitt sätt ger oss förståelse från olika perspektiv och enligt min uppfattning ska det 

inte tolkas som något negativt. Tvärtom så menar jag att det är genom motstridiga 

uppfattningar som vi kan utvecklas och nå mer kunskap. Vi måste kunna förstå våldet ur det 

strukturella/könskulturella, det socialpsykologiska och till sist det individuella perspektivet 

för att få en helhetsbild och på så sätt nå kunskap till att förändra. 

5.2 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Eftersom mäns våld mot kvinnor idag ses som ett samhällsproblem är det viktigt att de 

professioner som på ett eller annat sätt berörs av detta, såsom socialtjänsten, innehar 

kunskapen att kunna bemöta de utsatta kvinnorna. I SOU 2004:121 rapporten framkommer 

stora brister i socialtjänstens kunskap och förståelse för kvinnornas situation. De 

misshandlade kvinnorna tar ofta beslut, som många gånger uppfattas som provocerande av 

socialsekreterarna (SOU 2004:121, s. 36). Att de provoceras kan bero på en oförståelse och 

okunskap som råder bland de professionella, angående de olika anledningarna till att kvinnor 

stannar i ett våldsamt förhållande. Det beror på att det har många orsaker och är ett komplext 

fenomen som inte kan förklaras endast utifrån ett perspektiv. Det är mekanismer både inom 

både det strukturella/könskulturella, intra- personella och det individuella som spelar in. Det 

är kvinnans HELA livssituation det måste tas hänsyn till. Jag vill betona hur viktigt det är för 
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de professionella att få kvinnan som söker hjälp att förstå sin oskuld i våldet samt ge henne 

tiden att lyssna och visa att man tror på det hon säger. Visserligen går det att problematisera 

uppgifterna från SOU 2004:121 rapporten, med tanke på den tid som har förflutit sedan den 

skrevs, men jag finner den ändå vara högst relevant och intressant för denna studie. Detta 

eftersom jag i mitt sökande inte har funnit en senare daterad rapport som behandlar detta 

ämne. Det tolkar jag som att det inte har skett så stora förändringar sedan denna rapport 

skrivits.  

Även om strukturerna i samhället ses som en förklarande faktor för våldet, måste det 

understrykas att det individuella ansvaret måste utkrävas. Det är viktigt att fokus för ansvaret 

ligger hos mannen som utövar våldet och på så sätt förebygga och motverka det. Jag tänker att 

de kvinnor som till slut tar sig ur förhållandet, lämnar en tom plats som fylls av en ny kvinna 

som riskerar att bli utsatt för våld. Studien visar på att männen har benägenheten att 

externalisera våldet och lägga ansvaret för våldet på någon annan och ser på så sätt sig själv 

som offer. Därför är det viktigt för de professionella att få mannen att inse och våga ta 

ansvaret för våldet eftersom det måste placeras där det hör hemma, nämligen hos förövaren 

och inte hos kvinnan. Eftersom våldet i en nära relation numera är ett samhällsproblem, är det 

inte endast kortsiktiga lösningar som ska efterfrågas, utan även långsiktiga. Kvinnorna måste 

kortsiktigt få stöd och skydd av samhället, men det är även viktigt att genom rehabilitering få 

männen att sluta utöva våld. Långsiktigt är det genomgripande utbildning som behövs på alla 

nivåer och i alla åldrar för att på så sätt kunna ändra de normer, värderingar och attityder som 

råder i samhället. Det är genom problematisering av makt, vanmakt och maktlöshet inom 

olika kontexter i form av familjeliv, arbetsliv, lagar, förordningar mm men även de olika 

föreställningarna om manlighet och kvinnlighet inom samhället, som vi synliggör våldet och 

dess olika funktioner och på så sätt skapar diskussioner och debatter kring det. Att 

uppmärksamma de lyckade strategierna samt brotten i strukturerna vad gäller det individuella, 

relationella och institutionella vilka kan ge oss förändringar, är viktigt så att vare sig offer 

eller förövare ska bli betraktade som passiva fångar i strukturernas grepp.  

Under processen har min kunskap och förståelse för kvinnor som stannar kvar i ett våldsamt 

förhållande vuxit och det är viktigt för mig som blivande socialsekreterare att ha den 

kunskapen för att använda den i min framtida roll som socialsekreterare och professionell. För 

kvinnorna är ett gott bemötande från professionella av stor vikt eftersom det kan vara 

avgörande för deras framtid. 
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Studien har varit intressant och många tankar har väckts hos mig som skulle vara intressanta 

att forska vidare kring. Det som kan diskuteras är ifall det verkligen är männens oförmåga att 

kontrollera sitt beteende som är orsaken till våldet eller ifall det är det en medveten handling 

som ska leda till full kontroll över kvinnan? Därför skulle det vara intressant att forska vidare 

utifrån männens perspektiv och ha frågeställningen: Varför lämnar mannen inte kvinnan ifall 

hon är så värdelös, ful och avtändande?  
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