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Sammanfattning 

 

Den här studien undersöker kvinnor utsatta för våld i heterosexuella parförhållanden med syftet 

att undersöka vad som kan påverka att en del kvinnor under lång tid stannar i destruktiva och 

våldsamma relationer. Den teoretiska referensramen hämtas från ett strukturellt/kulturellt 

perspektiv i teorin om våldets normaliseringsprocess samt från ett socialpsykologiskt perspektiv 

genom teorin om det traumatiska bandet. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod 

använts i form av intervjuer. Fem kvinnor med tidigare erfarenhet av våld i nära relationer har 

intervjuats. Genom en tematisk analysmetod har intervjumaterialet sedan analyserats. Analysen 

är uppdelad i de tre temana relationernas början, våldets utveckling samt våldets bindande kraft. 

Slutsatserna av studien är att de våldsutsatta kvinnorna genomgått ett nedbrytningsförlopp som 

männen styr över där de successivt brutits ner och manipulerats. Slutsatserna visar även att de 

känslor som kvinnorna beskrivit har haft en bindande verkan till männen vilket bidragit till att de 

stannat kvar i de destruktiva relationerna under en längre period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Title: To stay — A qualitative study about women with previously experience of violence in 

close relationships. 

Author: Annelie Nilsson & Alexandra Sköld 

Supervisor: Dina Avrahami 

Keywords: Intimate partner violence, normalization process of the violence, bond of emotions 

 

 

Abstract 

 
This study examines women subjected to violence in a heterosexual relationship with purpose to 

investigate what may affect some women to stay in destructive and violent relationships during 

long time. The theoretical framework derived from a structural / cultural perspective of the 

theory of violence normalization process as well as from a social psychological perspective 

through theory of the trauma band. To attain the purpose of the study a qualitative method were 

used in the form of interviews. Five women with a previous history of domestic violence were 

interviewed. Through a thematic analysis has the interview material been analyzed. The analysis 

is conducted within three themes which are the beginning of the relationship, development of 

violence and violence binding force.  

The study concludes that the abused women went through a degradation process that men control 

over where they are gradually manipulated and broken down. The implication also shows that 

the feelings that women have described had a binding effect to the men which has contributed 

them to overstay in the relationships. 
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Förord 
 

Vi vill tacka våra fem  informanter som medverkat i studien och delat med sig av sina 

självupplevda berättelser kring våld i nära relationer. Utan er hade studien inte kunnat 

genomföras. Ett tack riktas även till Niclas Johansson, George Bouchaaya , Michaela Danielsson, 

Sofia Lindblad och Isabel Hestergård som korrekturläst texten samt kommit med vidare idéer 

och utvecklande förslag. Detta har lett till att studien utvecklats och förbättrats. Vi vill även tacka 

vår handledare, Dina Avrahami som som hjälpt oss att strukturera vårt arbete. 

Vi, Annelie Nilsson och Alexandra Sköld har tillsammans genomfört denna studie där vi båda 

varit delaktiga inom studiens samtliga avsnitt. Genom detta har vi haft ett bra och pålitligt 

samarbete, vilket har bidragit till att arbetsprocessen fungerat bra och att det både varit intressant 

och nöjsamt. 

 

 

Annelie Nilsson & Alexandra Sköld 
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Kapitel 1. Inledning 
 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett samhällsproblem och ett högaktuellt ämne som det 

debatteras kring i massmedia (Socialstyrelsen 2004:133). År 2011 anmäldes i Sverige 12 471 fall 

där kvinnor över 18 år misshandlats i en nära relation. Trots detta kommer inte alla fall av våld i 

nära relationer till polisens kännedom då mörkertalet är stort och uppskattas ligga omkring 80 

procent (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 8 april 2013). I Sverige riskerar cirka 16 kvinnor per 

år att dödas i samband med våld i en nära relation, ofta i anknytning med en separation 

(Socialstyrelsen 2009:9). Många kvinnor separerar dock aldrig från sina män utan stannar hos 

dem livet ut, trots att de utstätter dem för våld (Nationellt Centrum för Kvinnofrid 12 maj 2013). 

En rapport från Socialstyrelsen (2009) visar att många människor har svårt att förstå hur en del 

kvinnor kan stanna kvar i en relation där de utsätts för våld. Socialstyrelsen (2009) beskriver 

även att en del skäl kan vara känslomässiga, att kvinnorna känner en rädsla inför en separation då 

de är medvetna om att våldet kan komma att eskalera samt av ekonomiska hinder (ibid:7) 

Våld mot kvinnor äger ofta rum i hemmet, vilket gör det dolt för omgivningen. Att denna typ av 

våld äger rum inom en nära och känslomässig relation gör att våldet har en helt annan karaktär 

och specifika konsekvenser för den som utsätts, än vad våld i andra sammanhang kan orsaka. Till 

skillnad från annat våld har förövarna ständig ”tillgång” till offren (Nationellt Råd för 

Kvinnofrid 2001:6). Våldet är sällan en enstaka händelse, utan sker ofta vid upprepade tillfällen i 

olika former och grad. Våldet innefattar inte enbart fysisk misshandel. Det inkluderar även 

psykiska och känslomässiga övergrepp, sexuella övergrepp, skadegörelse och ekonomisk 

kontroll (Socialstyrelsen 2004:133). Våldet leder ofta till svåra individuella konsekvenser samt 

till samhällskostnader som uppstår i samband med de svåra sociala problem de medför 

kvinnorna. Social isolering, ekonomiska problem, bostadsproblem, sjukskrivningar, 

familjerättsliga problem med mera är vanligt förekommande konsekvenser för kvinnor som levt i 

destruktiva förhållanden (SOU 2006:9). Våld i nära relationer är ett mångskiftande socialt 

problem som berör flera aktörer. Förutom att de kvinnor som blir utsatta får lida både psykiskt 

och fysiskt, påverkas ofta kvinnornas omgivning av våldet, exempelvis barnen och andra 

närstående (Socialstyrelsen 2009:7). 
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Denna studie undersöker våldsutsatta kvinnor i heterosexuella parförhållanden där fokus riktas 

mot att söka svar på varför kvinnor under lång tid stannar i destruktiva förhållanden där de 

utsätts för våld. Som tidigare nämts kan många människor, inte minst de som inte är insatta i 

ämnet, kan ställa sig frågan om hur det kommer sig att kvinnor stannar kvar i ett förhållande där 

de vid upprepade tillfällen utsätts för våld av sina män. Därför är problematiken viktig att belysa 

då det kan bidra med en ökad förståelse för den process som kvinnor genomgår i destruktiva 

förhållanden. För att samhällsproblemet "mäns våld mot kvinnor i nära relationer" ska kunna 

reduceras är en kunskap betydelsefull för alla de människor som inte känner till processen. Som 

blivande socionomer är sannolikheten stor att vi kommer att möta kvinnor som är utsatta för våld 

i nära relationer.Vi hoppas därför att studien ska bidra med en djupare förståelse kring 

problematiken och att det i sin tur kan leda till bra möten mellan socialarbetare och de kvinnor 

som är utsatta eller har utsatts för våld av sina män. 

 

1.2 Studiens disposition 

 

I kapitel ett,  Inledning, har en kort beskrivning av mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

presenterats, därefter följer studiens disposition. Följaktligen redogörs studiens syfte samt den 

frågeställning som arbetats fram. Detta följs av begreppsdefinitioner. Efter det inledande kapitlet 

presenteras kapitel två, Metod, där metodologi inledningsvis presenteras. Därefter följer urval 

och avgränsningar, tillvägagångssätt, generaliserbarhet, validitet och reliabilitet samt etiska 

hänsynstaganden. I det tredje kapitlet presenteras en Historisk bakgrund till fenomenet mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer. I kapitel fyra Tidigare forskning, introduceras den forskning 

som varit aktuell för studien. Forskningen är framtagen av Sveriges mest centrala forskare inom 

ämnet kvinnor utsatta för våld i nära relationer. I det femte kapitlet, Teoretiska utgångspunkter, 

redovisas de teorier som används som analysredskap. I kapitel sex, Analys och resultat,ges först 

en presentation av informanterna. Detta följs av tre analys och resultat teman. Diskussionen 

redovisas därefter i det sjunde kapitlet. Avslutningsvis redovisas litteraturförteckning samt en 

intervjuguide som bilaga.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som kan påverka att en del kvinnor under lång tid 

stannar i destruktiva och våldsamma relationer. I Sverige bedrivs det idag en hel del forskning 

kring kvinnor som är eller varit utsatta för våld i nära relationer. Problematiken är dock bred och 

vi anser att den behöver belysas ytterligare, inte minst från kvinnornas perspektiv. Överlag 

efterfrågas det även ett tydligare brukarperspektiv inom det sociala arbetet (SOU 2006:13). Av 

denna anledning vill vi lyfta fram kvinnornas egna berättelser om varför de stannat i relationer 

där de utsatts för våld. 

Vår frågeställning är följande:  

Vilka faktorer belyser kvinnor som själva utsatts för våld i en nära relation som betydelsefulla 

för att de stannat kvar i relationen under en längre tid? 

 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

 

Under begreppsdefinitioner redovisas och klargörs de begrepp som förekommer i studien. Vad 

beträffar begreppet våld så är listan på olika uppfattningar om vad våld är och vilka handlingar 

som bör räknas dit lång. Såsom begreppen definieras nedan avser vi att använda dem i studien.  

Psykiskt våld, mot kvinnan visar sig exempelvis genom att mannen ena dagen är kärleksfull och 

tillmötesgående för att nästa dag växla till att utöva våld mot kvinnan. Psykiskt våld kan 

innefatta försök att skrämma kvinnan, verbala kränkningar, försök att isolera kvinnan från 

omgivningen, hota med att skada henne och/eller barn och husdjur, emotionell utpressning samt 

berövande av sömn (Grände et al. 2009:92). 

Fysiskt våld, kan innebära att mannen kastar något föremål på kvinnan, att han knuffar, håller 

fast eller släpar henne. Att mannen slår kvinnan med knytnäve eller med något hårt föremål, 

sparkar, tar stryptag, försöker kväva kvinnan, slår hennes huvud mot något samt hotar med eller 

använder skjutvapen eller annat tillhygge (Grände et al. 2009:92).  
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Sexuellt våld, är bland annat våldtäkt och andra fysiska sexuella övergrepp. Det kan även 

innefatta att kvinnan tvingas att utföra obehagliga eller motbjudande sexuella handlingar (Grände 

et al. 2009:92).  

Materiellt våld, kan visa sig genom att mannen river sönder foton, viktiga papper eller förstör 

ägodelar (Grände et al. 2009:92). 

Destruktivt förhållande, en relation där kontroll, förtryck och/eller våld förekommer (UMO, 24 

april 2013).  

Manipulering,obefogat styra en människa med diskreta handlingar (National encyklopedin, 10 

maj 2013). 

Mannen, begreppet kommer att användas oavsett om kvinnan och mannen tidigare varit gifta 

eller ej.  

Misshandel, tillfogar annan person kroppsskada, smärta, sjukdom eller medbringar offret i 

vanmakt eller liknande tillstånd (National encyklopedin, 10 maj 2013). 

Nära relation, menas här att mannen är kvinnans partner, det vill säga nuvarande eller tidigare 

make, sambo, fästman eller pojkvän (SOU 2006:9).  
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Kapitel 2. Metod 
 

Under metodkapitlet redovisas metodologi där motivering till val av metod presenteras, studiens 

urval och avgränsningar, tillvägagångssätt för datamaterialinsamling, generaliserbarhet, validitet 

och reliabilitet, databearbetning, analysmetod, etiska hänsynstaganden samt tillförlitligheten i 

studien. 

 

2.1 Metodologi 

Utifrån studiens syfte och frågeställning där målet är att undersöka och få förståelse för vad som 

kan påverka att en del kvinnor under lång tid stannar i destruktiva och våldsamma relationer, har 

vi valt att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer. Sam Larssonet al. (2009) menar att 

en kvalitativ metod används när forskaren vill förstå ett fenomen mer djupgående. Denna 

djupgående förståelse hade inte kunnat uppnås om en kvantitativ metod hade valts då metoden 

fokuserar på att beskriva ett fenomen, kvantifiera en mängd data samt redovisa resultaten 

statistiskt (ibid:95-96). Den kvantitativa metoden hade då varit problematisk att använda 

eftersom vi enbart utgått från fem  informanters berättelser. Vidare har frågeställningen 

utformats på ett sådant sätt att svaren skulle bli problematiska att kvantifiera.  

 

2.2  Urval och avgränsningar 

 

Vår ambition var att intervjua kvinnor med tidigare erfarenheter av våld i nära relationer. Den 

urvalsmetoden vi använts i studien är dels ett strategiskt icke-slumpmässigt urval, dels ett 

snöbollsurval. Genom den kvinnojour en utav oss är ideellt aktiv inom tog vi kontakt med två 

kvinnor som vi visste hade tidigare erfarenheter av våld i nära relationer. May (2001) menar att 

vid ett strategiskt urval väljs informanter utifrån en känd egenskap som efterfrågas i studien 

(ibid:121).Vi fick kontakt med kvinnorna genom att skicka ett mail till alla som arbetade på 

jouren. I mailet beskrev vi studiens syfte och talade om att vi var intresserade av att intervjua 

kvinnor som själva varit utsatta för våld i nära relationer. De två kvinnor som intervjuats är de 

som svarat på mailet. Genom dem fick vi även kontakt med de tre återstående informanterna. 

Denna typ av urvalsmetod kallas som ovan benämnts som ”snöbollseffekten” där forskaren 
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genom tillfrågade informanter ytterligare får kontakt med nya informanter utifrån de redan 

tillfrågade personerna (Halvorsen 1992:102). Dessa kvinnor är studiens huvudinformanter och 

intervjuerna utgör det centrala intervjumaterialet i studien.  

Att en av oss tidigare haft kontakt med kvinnorna genom att vara ideellt aktiv på en kvinnojour, 

kan ses som en positiv aspekt under intervjutillfällena. Utifrån det kan kvinnorna ha känt en viss 

trygghet till att delge sina erfarenheter av våld i nära relationer. Vi har reflekterat över om det 

kan föreligga några negativa aspekter kring vår förförståelse i ämnet. Vi har kommit fram till att 

risken kan finnas att intervjuarna (vi) tror oss förstå kvinnorna och drar förhastade och generella 

slutsatser av den förkunskap som existerar, istället för att lyssna till det kvinnorna berättar. Vi 

har därför bejakat denna aspekt under intervjutillfällena. Våra informanter har uppfyllt de krav 

som ställts för att kunna medverka i studien, det vill säga ålder, svenskt ursprung, tidigare 

erfarenheter av våld i nära relationer samt att de destruktiva förhållandena skulle vara avslutade. 

Trots detta har vi inte haft så många att välja på utan har fått utgå från de som varit tillgängliga, 

vilket vidare innebär att resultatet kan komma att enbart gälla för de individer som medverkat i 

studien. 

Vi har valt att avgränsa studien till att söka förklaringar till problematiken mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer dels utifrån en könsmaktsförståelse, där mäns våld mot kvinnor kan 

förstås som ett strukturellt fenomen, dels utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Perspektivet 

undersöker och förklarar interaktionen mellan individers känslor och beteende. Därmed ligger 

inte vårt intresse i att söka individuella förklaringar till våldet utifrån kvinnornas och männens 

personlighetsmässiga drag. Studien har även avgränsats genom att enbart studera kvinnor i 

åldrarna 25-35 år. Detta för att ett så repressentativt resultat som möjligt ska kunna visas. Om 

avgränsningen inte hade genomarbetats hade resultatet kunnat bli tvetydligt då åldern har en stor 

betydelse för vad resultat visar då samhället ständigt förändras. 

Våld förekommer i olika typer av nära relationer, bland annat barns våld mot sina gamla 

föräldrar och personalens våld mot personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen 

2004:132). Med våld i nära relationer i denna studie menas våld mot vuxna kvinnor som lever 

eller har levt i en nära heterosexuell relation med en vuxen man som har utsatt kvinnan för våld. 

Samtliga informanter i studien har svensk härkomst, det vill säga är födda och uppväxta i 

Sverige. Detta gäller även de män som de har haft en destruktiv relation med. Denna gräns har 
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dragits för att undvika olika värderingar och normer som kan råda i andra länder och 

samhällssystem. I studien skiljer vi inte på olika typer av våld utan betraktar hot som lika 

allvarligt som fysiskt våld, då en tidigare undersökning utförd av Eva Lundgren et al. (2001) 

visar att de kvinnor som utsatts för hot lider av fler fysiska och psykiska besvär än de som utsatts 

för andra typer av våld (ibid:53). Därav benämns allt våld som ”våld”.   

 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

Innan studien påbörjades hade båda skribenterna en viss kunskap kring ämnet kvinnor utsatta för 

våld i nära relationer, då en av skribenterna arbetat ideellt inom en kvinnojour och den andra 

skribenten skrivit kring ämnet under en projektkurs. Båda skribenterna var intresserade av att 

fördjupa sina kunskaper kring ämnet och i samband med en diskussion oss uppsatsförfattare 

emellan om den tillsynes naiva frågan: ”varför lämnar kvinnor inte bara män som slår?”, fanns 

en enig åsikt om att det borde vara mer komplext än att våldsutsatta kvinnor ”bara” skulle kunna 

lämna männen. Vi reflekterade kring om detta skulle kunna vara ett C- uppsats ämne att fördjupa 

oss inom. Detta ledde till att vi bestämde oss för vad C- uppsatsen skulle granska, samt vad 

studiens syfte och frågeställning skulle beröra. Då studiens tema samt syfte och frågeställning 

var fastställda inleddes en sökprocess kring relevant litteratur i olika databaser såsom 

SöderScholar och Libris. De sökord som stod i fokus var ”kvinnor utsatta för våld i nära 

relation”, ”kvinnomisshandel” och ”våld i nära relationer”. 

Studiens syfte och frågeställning har legat till grund för den intervjuguide som genomarbetats (se 

bilaga 1- intervjuguide). Jan Trost (2010) menar att listan av frågor bör vara relativt kort och 

täcka olika delområden som är av betydelse för studiens syfte och frågeställning (ibid:71). Detta 

har varit i beaktande när intervjufrågor utformats. Kvinnorna har intervjuats utifrån en delvis 

semistrukturerad intervjuguide. Med semistrukturerad intervju menas att förutom i förhand 

formulerade frågor, har informanten möjlighet att tala mer fritt kring ämnet. Därmed ställs inte 

frågorna nödvändigtvis i en specifik ordningsföljd utan ställs av intervjuaren när ett svar behöver 

utvecklas eller kompletteras (ibid:39). Vi är medvetna om att en del av de frågor som ställts 

under intervjun kan betraktas som mycket känsliga. Av den anledningen ställdes inte frågor som 
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rörde våldet inledningsvis i intervjuerna. Intervjuerna har utförts på olika platser, där en viktig 

aspekt varit att de skulle ske på lugna och avskilda ställen där kvinnorna vågade tala öppet om 

sina erfarenheter. Intervjuerna med kvinnorna spelades in, vilket Trost (2010) menar är 

betydelsefullt för att ingen information ska gå förlorad (ibid:74). Innan varje intervjutillfälle 

informerades informanterna om att deras identiteter skulle avidentifieras på grund av 

säkerhetsskäl och för att hindra onödig exponering för allmänheten. Att deras identiteter 

avidentifieras innebär att deras riktiga personuppgifter och personliga kännemärken ersättas med 

fingerade namn (ibid:61). 

Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjumaterialet för att få en bättre överblick över 

informanternas berättelser. Varje intervju lästes noggrant igenom för att se om det förelåg 

gemensamma teman i kvinnornas berättelser. Därefter markerades texten med olika färgpennor 

där varje färg utgjorde symbol för olika teman. Enligt Svend Brinkmann & Steinar Kvale (2009) 

kallas denna metod för ”textkodning” (ibid:217). Det inspelade materialet förstördes därefter för 

att skydda kvinnornas identiteter och deras personliga berättelser. Intervjumaterialet analyserades 

sedan med hjälp av valda teoretiska perspektiv och forskning kring ämnet.  

En tematisk analysmetod har används i studien. Enligt Alan Bryman (2002) är metoden en av de 

vanligaste i en kvalitativ dataanalys. Tematisk analys som metod innebär att söka efter olika 

teman i intervjuutskrifter. Ju oftare det fenomen som står för temat förekommer, desto större är 

sannolikheten för att temat kan identifieras (ibid:405). Tematiseringen av materialet görs dels för 

att urskilja likheter och olikheter i det empiriska materialet, dels för att skapa en struktur i 

analysprocessen. Utifrån intervjuerna har tre huvudteman identifierats och senare analyserats: 

Relationernas början, Våldets utveckling och Våldets bindrande kraft 

 

2.4 Generaliserbarhet, validitet & reliabilitet 

 

Den kvalitativa forskningen syftar till att påvisa en betydelse eller en mening av ett perspektiv 

som i sin tur konstaterar ett resultat. Då forskning med kvalitativa utgångspunkter syftar till 

förhållandevis små urval är resultaten som framträder begränsade och går i princip ej att 

generalisera på en större grupp (Larsson, Lilja och Mannheimer 2005:118). Detta är vi som 

kvalitativa forskare medvetna om och vår avsikt är inte att generalisera resultatet på en större 
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grupp. Avsikten är istället att se till de mönster som är framträdande samt få en djupare förståelse 

för problematiken som påvisas.  

Två begrepp som används inom forskning är validitet samt reliabilitet. Det första begreppet 

validitet, syftar till om forskaren mäter det som avses mätas samt att studiens syfte samt 

frågeställning ligger till grund för det datamaterial som insamlas (Halvorsen 1992:41). Utifrån 

dessa kriterier anser vi att validiteten är god. Vi anser att vi i möjligaste mån har kunnat ge svar 

på studiens frågeställning. Detta genom att utforma intervjufrågorna på ett sådant sätt så att 

frågan kunnat besvaras, försökt undvika feltolkningar genom att vi varit två stycken vid 

intervjutillfällena samt att vi har ställt följdfrågor för att säkerställa att vi verkligen förstod 

informanternas svar. 

 

Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir desamma 

om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser (Bryman 2002:43). För att reliabiliteten ska anses vara hög bör mätningar som skett 

oberoende varandra och som givit samma resultat eftersträvas. Det föreligger dock svårigheter 

med att påvisa reliabilitet i kvalitativa studier då fokus riktas mot att förstå ett fenomen och inte 

genom att mäta ett fenomen (Halvorsen 1992:42; Larsson, Lilja & Mannheimer 2005:116). För 

att försöka uppnå reliabilitet i studien har vi sammanfattat och återgett de svar vi fått från 

informanten, vi har även ställt liknande frågor till samtliga informanter för att stärka det blivande 

resultatet. Jan Trost (2010) menar att om studien skall betraktas som tillförlitlig är det viktigt att 

datainsamlingsmetoden är relevant för studiens frågeställning, samt att intervjupersonen bör 

ställa följdfrågor på det informanten delger då informanternas svar och berättelser följs upp 

(ibid:133–134). Utifrån informanternas berättelser har följdfrågor ställts för att säkerställa och 

komplettera informanternas svar. Lars Kaisler et al. (2011) menar att fördelen med en kvalitativ 

metod är att det ges möjlighet att samla in ett så innehållsrikt material som möjligt utifrån de 

erfarenheter som informanterna i studien anförtror (ibid:30).  
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2.5 Etiska hänsynstaganden 

 

Vi är medvetna om att ämnet som studeras är känsligt. Det är därför viktigt att de kvinnor som 

intervjuas skyddas från skada och kränkning (Vetenskapsrådet 2011:18). Vid intervjutillfällena 

informerades kvinnorna om att den information de delgav endast skulle användas till det avsedda 

syftet. Vi har värnat de uppgifter kvinnorna anförtrott oss, dels genom att hålla intervjuerna på 

avskilda och ostörda platser, dels genom att fingera kvinnornas namn och personliga 

kännemärken. Genom dessa åtgärder är även andra personer som kan påverkas av studien 

skyddade, exempelvis barn och andra familjemedlemmar samt våldsförövarna (männen).  
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Kapitel 3. Historisk bakgrund 
 

Det kan vara av betydelse att belysa fenomenet mäns våld mot kvinnor i nära relationer ur ett 

historiskt perspektiv. Detta för att få en djupare förståelse kring ämnet. Nedan ges en beskrivning 

av mäns våld mot kvinnor från 1600-talets Sverige fram till hur det ser ut idag.  

Mäns våld mot kvinnor har en lång historia och kallades länge för det ”osynliga brottet” 

(Nationellt Råd för Kvinnofrid 2001:5). Våld mot kvinnor som inte betraktades som lydiga mot 

sina män ansågs vara acceptabelt och finns beskrivet från 1600- talets Sverige. Om fysisk 

bestraffning bedömdes vara nödvändig, så var det mannens sak att utdela straffet, med den 

begränsningen att han inte fick slå ihjäl kvinnan. Husbondens rätt att aga sina anställda försvann 

1858, medan våld mot hustru och barn tolererades ända fram till 1864 (Eliasson 1997:69–70). 

Kvinnor har haft rätt till skilsmässa sedan 1915, men den möjligheten var många gånger 

begränsad då de ofta saknade ekonomiska medel för egen försörjning. År 1920 blev även 

kvinnor som var gifta myndiga. Det gjordes politiska försök på 1930- talet att bättre skydda 

kvinnor och barn genom att lägga misshandel i hemmet under allmänt åtal, vilket mötte motstånd 

och misslyckades därför. Motståndet grundade sig i åsikter om att familjesituationen inte kunde 

tillåtas bli försvagad, vilket skulle bli fallet om åklagare kunde utreda de fall som kommit till 

allmän kännedom. Situationen ljusnade något under 1940- talet och från och med 1944 kunde en 

allmän åklagare väcka åtal även för våld inom hemmet under förutsättning att våldet ansågs vara 

grovt. Tidigare hade detta skett endast om kvinnan misshandlats så svårt att det ledde till döden 

(Eliasson 1997:71). 

 

 I Sverige har våld mot kvinnor i nära relation blivit mer synligt sedan de första kvinnojourerna 

bildades på 1970- talet av frivilliga engagerade kvinnor som upplevde samhällets oförmåga att 

skydda de kvinnor som var utsatta för våld av sina män. Trots det förekommer det än idag att 

beslutsfattare och andra människor blundar för kvinnomisshandel (Nationellt Råd för Kvinnofrid 

2001:5). År 1982 infördes en viktig lagändring, att kvinnomisshandel skulle falla under allmänt 

åtal. Övergreppet har därigenom fått status som ett samhällsproblem och inte enbart för berörda 

individer. Samhället påtar sig här ett ansvar att stävja våldet och skydda kvinnorna (Eliasson 

1997:73). 
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Sedan den 1 juli 1998 finns det även en kvinnofridslag (grov kvinnofridskränkning) i 

Brottsbalkens 4 kap 4a§, som gör upprepat våld mot kvinnor inom hemmet straffbart (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2006:14). Det så kallade kvinnofridsbrottet medför att om en man 

utför brottsliga handlingar (misshandel, olaga hot, olaga tvång, sexuellt eller annat ofredande, 

sexuellt utnyttjande) mot en kvinna som han är eller har varit gift med, eller som han bor eller 

har bott tillsammans med, skall han kunna dömas för grov kvinnofridskränkning i stället för ett 

eller flera av brotten. En förutsättning för att kunna döma männen för kvinnofridsbrottet är att 

gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och med uppsåt varit 

ägnade att allvarligt skada kvinnans självkänsla (Socialstyrelsen 2004:7,133). Till grund för 

kvinnofridsbrottet ligger kunskaper om den så kallade normaliseringsprocessen. Den nya 

lagstiftningen har tagit aktning till denna process som fortgår när kvinnor utsätts för våld av sina 

män, där kränkningar var för sig kan ses som lindriga men ur ett processperspektiv påverkar 

kvinnorna allvarligt negativt. Därför är också straffvärdet högt (Lundgren et al 2001:13). 

 

Det är oftast män som är förövare och kvinnor de som utsätts för våldet när det gäller våld i nära 

relationer. Grundproblematiken är en fråga om makt att tvinga någon att underkasta sig någon 

annans vilja. Tidigare doldes detta faktum och benämndes som ”lägenhetsbråk” eller 

”familjevåld” (Socialstyrelsen 2004:133).Tidigare trodde man även att det var en viss typ av män 

som våldförde sig på kvinnor och en viss sorts kvinnor som blev utsatta. Idag vet vi att mäns 

våld motkvinnor förekommer i alla samhällsgrupper, men välfärdsfaktorer såsom ekonomi, 

utbildnings krav, arbete och brist på sociala nätverk kan öka risken för att bli utsatt för våld 

(Socialstyrelsen 2004:135).  

 

Eliasson (1997) menar att Sverige troligtvis ligger i topp internationellt sett i fråga om formell 

jämställdhet, det vill säga lagstiftning som strävar efter att ge kvinnor och män likvärdiga 

möjligheter till utbildning, arbete och familjeliv. Trots det har det varit en fråga om att minska 

avståndet mellan kvinnor och mäns möjligheter snarare än att eliminera avståndet. Fortfarande 

existerar en brist på jämställdhet då ett tydligt avstånd kan avläsas i olika former av offentlig 

statistik. Exempelvis är våldet mot kvinnorna ett extremt uttryck för ojämlikheten mellan 

könen.Historiskt och kulturellt sätt har männen haft makten både i samhället och inom familjen 

(Eliasson 1997:81- 82). 
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Kapitel 4. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras den forskning som förelegat inom ämnet kvinnor utsatta för våld i nära 

relationer. Det har visat sig att en mängd forskning förelegat inom ämnet och därför har vi 

begränsat oss till det som passat studiens syfte samt frågeställning. Den forskning som nedan 

presenteras är framtagen av forskare som varit återkommande i våra sökningar. Utifrån det 

betraktar vi dem som Sveriges ledande forskare inom ämnet. Detta faktum har bidragit till att vi 

valt att belysa deras forskning i studien. Vi har även valt att bortse från internationell forskning. 

Detta på grund av det som tidigare nämts, för att undvika olika värderingar och normer som kan 

råda i andra länder och samhällssystem. Ett återkommande och centralt tema är att våld mot 

kvinnor har sina historiska och sociala grunder i ett samhällssystem som tilldelar kvinnor en 

underordnad position i förhållande till män. 

Lundgren et al. (2001) har utfört en omfångsundersökning i Sverige med syfte att studera 

omfattningen av mäns våld mot kvinnor. Resultat visar att sammanlagt 67 procent av Sveriges 

kvinnor mellan 18 och 64 år har utsatts för våld i någon form av en man efter sin 15- årsdag. 

Siffrorna illustrerar att våld mot kvinnor är långt ifrån ett marginellt problem (ibid:10). 

Undersökningen visar även att det är först när relationerna är avslutade som kvinnornakan sätta 

ord på våldetsom just våld. Detta kan förstås mot bakgrund av våldets kraft och 

normaliseringsprocess, där männen kontrollerar kvinnorna genom våld kombinerat kärlek. En 

förutsättning för att kvinnorna ska kunna tolka det de upplevt som våld, är att de inte längre 

normaliserar dessa handlingar och att de inte längre internaliserar männens bild av dem själva 

som ”problemet” (ibid:18).  

Mona Eliasson (1997) menar att kvinnor utsatta för våld av sina män ofta anser att männen 

behöver dem och att de därför inte kan lämna dem. Det är inte ovanligt att männen betonar sitt 

beroende av kvinnorna för att hindra dem från att lämna relationerna, där hot om självmord är 

vanligt förekommande från männens sida. Eliasson (1997) menar att medan kvinnors 

ekonomiska och sociala beroende av männen är mer socialt accepterat, är männens emotionella 

beroende av kvinnorna dolt och betraktas som en svaghet. När männen medger sitt beroende av 

kvinnorna blir det ett undantag och ett särskilt kärleksbevis (ibid:118). Detta innebär inte att 

kvinnor utsatta för våld håller sig passiva och finner sig i våldet. Kvinnor som utsätts för våld av 
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sina män gör i genomsnitt mellan tre och fem försök att lämna relationerna innan de lämnar 

männen för gott (ibid:119). Eliasson (1997) menar att ett hinder som kan bidra till att våldsutsatta 

kvinnor inte lämnar de män som våldför sig på dem, kan vara att de stannar ”för barnens skull” 

(ibid:218).  

Margareta Hydén (1995) har bland annat utfört en undersökning med par i Stockholm där det 

förekommit anmälan om våld. I undersökningen har Hydén (1995) funnit att kvinnors paradoxala 

sätt att handskas med sin rädsla, är att stanna hos den man som misshandlar henne och därmed 

utsätter hon sig för ännu mer fara. Detta beror på att en stor del av det allvarligaste våldet 

kvinnor utsätts för av sin man sker i samband med en separation. Detta är något kvinnorna själva 

känner till och därför stannar de för att invänta rätt tidpunkt då de känner sig säkra på att inte 

utsättas för ytterligare våld (ibid:171).  

Hydén (1995) menar vidare att människor i västvärlden gärna bygger sina relationer på ett 

romantiskt kärleksideal. I västvärlden har begreppet kärlek kommit att inrymma förväntningar på 

personlig lycka, bekräftelse och tillhörighet (ibid:7- 8). Det är viktigt att känna till de faktorer 

som håller kvinnorna tillbaka och förbinder dem med männen, vilket dessutom gör det möjligt 

för männen att fortsätta utsätta kvinnorna för våld. Dessa tillbakahållanden och samtidigt 

förenande faktorer är: Den ensamhet som omger både mannen och kvinnan i misshandelns 

efterförlopp, kvinnans rädsla samt parets gemensamma berättelse som förändrar våldsaktens 

innebörd (ibid:166- 167). 
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Kapitel 5. Teoretiska utgångspunkter 
 

I vår sökning efter relevanta teorier har vi valt två teorier som vi anser vara lämpliga för studiens 

syfte och frågeställnig. Då de två teorierna som valts ut har en förankring i ämnet kvinnor utsatta 

för våld i nära relationer, har dem av oss uppsattsförfattare betraktats som relevanta för studien. 

Våldets normaliseringsprocess samt det traumatiska bandet tillämpas av Sveriges två största 

riksorganisationer, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), samt 

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR).  

Nedan presenteras de teorier som används som analysverktyg i studien. Den första teorin har sin 

utgångspunkt i det strukturella/könskulturella perspektivet och är inriktat på mäns överordning 

och kvinnornas underordning. Den andra teorin framställs ur ett socialpsykologiskt perspektiv där 

en ojämn maktbalans föreligger i över/underordnadsrelationer och dessutom har en tendens till 

att successivt förskjutas och öka. 

 

5.1 Det strukturella/ könskulturella perspektivet 

 

Enligt Eva Lundgren (2004) är det den överordnade mannens nedbrytningsprocess av den 

underordnade kvinnan och hur våldet sedan kan uppfattas och upplevas som normalt av den 

nedbrutna kvinnan, som gör att hon stannar kvar. För att en kvinna som varit utsatt för våld av 

sin partner under en lång tid ska kunna överleva utvecklar hon strategier för att förhindra våldet, 

vilket gör att mannens våldsutveckling upplevs som ”normalt” av kvinnan (ibid:23). Detta är vad 

Lundgren kallar normaliseringsprocessen. 

 

Hydén (1995) ställer sig vidare kritisk till Lundgrens centrala begrepp normalisering, och menar 

att det knappast är rimligt att anta att en modern kvinna i dagens Sverige skulle kunna betrakta det 

som normalt att bli misshandlad. Att enbart utgå från en könsmaktsförståelse tenderar dessutom att 

stänga in både mannen och den kvinna han utsatt för våld i ett system utan möjlighet att inta det 

handlande subjektets roll. Detta gör både mannen och kvinnan till offer. I stället för att se mannen 

som ett handlande subjekt som ansvarar för sina handlingar, så läggs ansvaret på 

könsmaktsstrukturen som placerar honom i en överordnad position där han befrias från det 

personliga ansvaret. Kvinnan blir här till ett dubbelt offer, dels för mannens våldsutövning, dels för 
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en underordnad kvinnoroll (ibid:10–11). Trots den kritik som är riktad mot 

normaliseringsprocessen anser vi ändå att teorin är användbar i analysen av varför kvinnor lever 

under lång tid i relationer där de utsätts för våld. Detta eftersom teorin ligger till grund för det så 

kallade kvinnofridsbrottet, dels för att det används av Sveriges största riksorganisationer. De fyra 

steg vi valt ut som väsentliga i analysen är följande: 

 

Normaliseringsprocessen 

 

Gränser utplånas och förskjuts. Enligt Lundgren (2004) inleder våldet med att männen succesivt 

tar kontroll över kvinnornas olika livsområden. Vem de får umgås med, vad de får göra, tänka 

och säga ifrågasätts och minskas ständigt. Kvinnorna blir upprepade gånger kränkta och deras 

egna gränser om vad de anser vara acceptabelt i ett förhållande utplånas och förskjuts ständigt. 

Att kvinnorna accepterar våldet är ofta för att de inte kan se våldet som våld, utan som ett uttryck 

för kärlek. När kvinnorna vidare inte får umgås och konversera med vem de vill, isoleras de både 

psykiskt och fysiskt från omgivningen (ibid:54). Detta faktum, att männen tar kontroll över 

kvinnornas olika livsområden leder till att kvinnorna ständigt försöker anpassa sig efter männens 

villkor, vilket bidrar till att de successivt bryts ner vilket medför en anpassning till att bli öppet 

undergiven mannen (ibid:50-53).  

Isolering sker genom att mannen fysiskt isolerar kvinnan från exempelvis vänner och familj 

vilket även leder till en psykisk isolering då hon främst umgås med mannen. Även utan social 

isolering kommer mannen succecivt att bli hennes främsta referensram och dominera hennes 

känsloliv. Konsekvensen av detta blir att kvinnan inte har någon att jämföra mannens goda och 

onda handlingar med. Den lugna stunden då mannen är god, snäll, omtänksam och kärleksfull 

emellanåt överväger mannens dåliga sidor då han utövar våld. Det goda överväger alltså det 

onda, vilket leder till att det onda legitimeras och betraktas som en del av det goda. Våldet blir ett 

normalt inslag i vardagen då gränserna mellan gott och ont flyter samman. När våldet 

kombineras med kärlek har kvinnorna ofta svårt att behålla sin egen verklighetsuppfattning 

(Lundgren 2004:50- 56).  

Växling mellan våld och värme. Att männen ständigt växlar mellan att visa kvinnorna kärlek och 

utöva våld leder till att det känslomässiga beroendet stärks. Mannen är inte bara en man som 
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utövar våld mot henne, utan är även den man som ger tröst och visar kärlek. En konsekvens av 

männens växlande är att gränsen mellan kärlek och våld suddas ut. Kvinnorna kommer att 

uppleva våldet som ett uttryck för kärlek. För att förstå hur våldet binder kvinnan till mannen bör 

man förstå dess dubbelhet och växling, det vill säga att ena stunden behandlar mannen kvinnan 

väl och i nästa stund behandlar han henne illa. Växlingen skapar förvirring i både tanke och 

känsla hos kvinnan (Lundgren 2004:57- 60).  

Internalisering. När våldet blivit normalt i förhållandet kan det övergå till att det internaliseras, 

vilket innebär hur mannens verklighet blir kvinnans verklighet. Genom att våldet kombineras 

med växling mellan kärlek och våld samt med psykisk eller fysisk isolering börjar kvinnan 

överta mannens verklighetsuppfattning med de krav och förväntningar han har på henne. 

Kvinnorna ser männens våldsutövningar som ett uttryck för kärlek och tar på sig ansvaret för att 

mannen utövar våld mot henne. Kvinnorna kan börja känna skuldkänslor om männen förklarar 

att han utövar våld mot henne då det är henne det är fel på och det är hon som beter sig illa. 

Männens uttalanden om att det är kvinnornas fel påverkar kvinnornas självförtroende och 

självkänsla och deras uppfattningar om sig själva kan medföra att de börjar förändra sig själva 

efter männens kriterier, det vill säga kvinnorna internaliserar våldet (Lundgren 2004: 59- 62). 

 

5.2 Det socialpsykologiska perspektivet 

 

Inom det socialpsykologiska perspektivet finns det bland annat teorier som förklarar mäns våld 

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

mellan människor. Perspektivet undersöker och förklarar även interaktion mellan individers 

känslor och beteende samt interaktionen mellan kvinnan och mannen (Angelöw& Jonsson, 2009: 

9).  

Carin Holmberg och Viveka Enander (2004) uppmärksammar att det ofta finns ett starkt 

känslomässigt band mellan kvinnan och mannen i en misshandelsrelation. Detta består av många 

mindre band som flätats samman till en helhet som är svår att bryta. Holmberg och Enander 

(2004) beskriver också begreppet traumatisk bindning, vilket används när starka känslomässiga 

band utvecklas mellan två personer, där den ena upprepade gånger slår, trakasserar, hotar eller 
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kränker den andra. Grunden är att maktbalansen är ojämn och att övergreppen är återkommande. 

Det typiska är att den underordnade personen utvecklar positiva känslor och attityder till 

förövaren. Detta fenomen har bland annat observerats i koncentrationsläger och vid 

gisslandraman (ibid:123-125). Holmber & Enander (2004) menar att i misshandelsrelationer 

upprepas oftast övergreppen samtidigt som det varvas med vänligt och kärleksfullt beteende. 

Detta leder till att bandet blir ännu starkare. Enligt inlärnings- och anknytningsteorier uppstår de 

starkaste banden mellan husdjur och människa eller förälder och barn när den som är överordnad 

i sitt beteende gentemot den underordnade är omväxlande positiv och negativ. 

Sammanfattningsvis är det sannolikt att det traumatiska bandet blir så starkt till följd av att 

mannen pendlar kraftigt mellan våld och värme, samt att kvinnan upplever en intensiv blandning 

av bland annat kärlek och rädsla. Resultatet av bindningen är att kvinnan kan uppleva sig som 

"trollbunden" av mannen, vilket leder till att hon kränker och sviker sig själv. Detta beskrivs ofta 

som det värsta av allt i en misshandelsrelation (ibid:127). 

Utifrån studiens syfte och frågeställning kan det traumatiska bandet ge förklaringar till varför 

kvinnor stannar under lång tid i destruktiva förhållanden där de utsätts för våld. Holmberg & 

Enander (2004) menar att det i Sverige idag handlar främst om emotioner som återhåller kvinnor 

till att stanna kvar i destruktiva förhållanden och inte ekonomiska faktorer (ibid:66). Med 

utgångspunkt i detta anser vi att det traumatiska bandet är väsentlig i vår analys. Detta för att 

kunna få fördjupad förståelse kring de bindningar kvinnor upplever i förhållanden där de utsätts 

för våld.  

 

Det traumatiska bandet 

 

Enligt Holmberg & Enander (2004) består det traumatiska bandet av ett antal ”enkla band” samt 

”sammansatta band”. Kärlek, rädsla, hat, medlidande, skuld och hopp är band som beskrivs som 

enkla band. Det existerar även sammansatta band vilka är: viljan att förstå mannen samt 

beroende (ibid:65). 

Kärlek är det första bandet som beskrivs. Det förklarar kvinnornas starka kärlek för sina män där 

kärleken också är starkt besvarad av männen. Kvinnorna kan även utifrån kärleksbandet uppleva 

att männen är mer insiktsfulla och mer empatiska än andra män, vilket kvinnorna kan falla och 



19 
 

fastna för. I kärleksbandet kan en känsla av att vara utvald förekomma. Att mannen, som av 

allmänheten i vissa fall ses som en uppskattad och eftertraktad person just valt henne, kan göra 

så att hon känner sig utvald vilket har en bindande kraft. Utvaldheten kan också leda till att 

kvinnorna känner en stolthet över att hon får hjälpa honom, om han exempelvis tidigare haft 

livssvårigheter (Holmberg & Enander 2004:68–69).  

Det andra bandet som beskrivs är rädslan som kan leda till att kvinnorna påverkas indirekt 

psykiskt. Rädslan skildras som ett lika starkt band som kärleken och kan få kvinnorna att 

ofrivilligt bindas till männen då de ej har mod att lämna förhållandet då våldet kan trappas upp 

och bli livshotande. Rädslan kan existera under alla stadier i relationen. Under förälskelsen, 

under mitten av förhållandet samt efter kvinnorna lämnat männen (Holmberg & Enander 

2004:68-70).  

Medlidande och skuld är andra band som ingår i det traumatiska bandet. Medlidandet binder 

kvinnorna till männen i samband med att de tycker synd om dem. Skulden bidrar till att de 

uppfattar sig själva som delansvariga eller ansvariga för männens våldsutövningar mot dem. 

Detta kan påverka kvinnorna känslomässigt då de känner att de har en delaktighet i våldet. 

Kvinnorna kan också känna skuld inför familj och bekanta för att de inte lämnar männen då de 

logiskt sätt vet att de borde lämna det destruktiva förhållandet. Skuldkänslorna är en bidragande 

faktor till att kvinnorna blir handlingsförlamade och inte lämnar männen (Holmberg & Enander 

2004:74–75).  

Hoppet  medför att kvinnorna begrundar de stunder männen inte utövar våld mot dem, och 

stannar på grund av att de hoppas på en förändring och att förhållandet ska bli bättre (Holmberg 

& Enander 2004:76).  

Kvinnornas vilja att förstå männen samt beroende är sammansatta band som också kan ge en 

förklaring till kvinnornas vilja att stanna i relationerna. Kvinnors vilja att förstå männen är 

bandet där kvinnorna vill få en förståelse för varför männen utövar våld mot dem, vilket kan leda 

till att det skapas en mening för dem att vilja stanna i förhållandet. Om det kan göras förståligt på 

ett eller annat sätt så kan det dämpa ångesten hos kvinnorna, vilket också bidrar till att de stannar 

(Holmberg & Enander 2004:76). Kvinnorna kan även utveckla ett Beroende till männen, då de 

antingen känner sig beroende av dem eller att männen är beroende av kvinnorna då de 
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exempelvis hotar med att ta sina liv om kvinnorna lämnar dem (Holmberg & Enander 2004:78). 

Inom bandet föreligger också känslan av att mannen är den enda för kvinnan eller omvänt, att 

kvinnan är den enda för mannen. Beroendet kan även visa sig också genom om männen lyckats 

avskärma kvinnorna från omvärlden eller på grund av att kvinnornas omgivning valt att ta 

avstånd från henne på grund av att hon har ett förhållande med en man som behandlar henne illa. 

Genom det blir kvinnorna till viss del beroende av männen då de inte har något socialt nätverk 

(Holmberg & Enander 2004:80).  
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Kapitel 6. Analys och resultat 
 

Utifrån studiens intervjumaterial kommer en analys utföras med hjälp av valda teoretiska 

utgångspunkter samt tidigare forskning. Studiens syfte och frågeställning kommer att vara 

grundläggande för den analys som nedan redovisas. Nedan presenteras studiens informanter 

vilka är fem kvinnor som upplevt våld i nära relationer. Detta följs av tre  analys- och 

resultatavsnitt. Det första temat är Relationernas början som redogörs och analyseras i avsnitt 

6.2. Temat har valts för att kodningen påvisat att kvinnornas förhållanden haft gemensamma 

nämnare kring hur våldet sett ut inledningsvis. Det andra temat, Våldets utveckling presenteras i 

avsnitt 6.3. I temat analyseras hur männen tar kontroll över fler av kvinnornas livsområden, hur 

våldet succesivt eskalerar och hur det påverkar kvinnorna. I det tredje temat, Våldets bindande 

kraft som redogörs i avsnitt 6.4  analyseras de olika känslor som kvinnorna uppgett och hur 

vidare de binder dem till männen. 

 

6.1 Presentation och bakgrund av intervjupersoner 
 
 
Mathilda 26 år, menar att hon haft en trygg barndom där föräldrarna aldrig varit våldsamma. 

Hon är uppvuxen i en kärleksfull familj tillsammans med två syskon. Hon har alltid haft lätt för 

att få kontakt med andra människor och beskriver sig själv som väldigt utåtriktad och social. 

Mathilda berättar att hon innan hon träffade mannen som utsatte henne för våld hade haft ett stort 

socialt umgänge, lägenhet och arbete som receptionist. Hennes dåvarande man arbetade på ett 

försäkringsbolag. Hon träffade mannen år 2008 och förhållandet varade i tre år. När paret 

flyttade ihop var mannen inledningsvis mycket omtänksam och bjöd henne ofta på middagar och 

resor, men vartefter förändrades mannen och han växlade mellan att visa henne kärlek med att 

kränka och förolämpa henne. Efter en tid började också mannen utöva fysiskt våld mot henne i 

form av sparkar och slag. Mathilda utsattes för psykiskt och fysiskt våld av sin dåvarande man.  

Siri 31 år, har haft skilda föräldrar sedan hon var sju år. Hon växte upp med sin pappa samt sin 

äldre bror. Föräldrarna har aldrig uppvisat ett våldsamt beteende mot varandra eller mot sina 

barn vad hon kan minnas. Siri beskriver sig själv som en glad och självsäker person som gillar att 

ha många bollar i luften. Innan hon träffade mannen som utsatte henne för våld hade hon egen 
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lägenhet,  jobb och ett socialt umgänge. Hon arbetade som undersköterska och hennes dåvarande 

man arbetade som lagerarbetare. Siri träffade sin dåvarande man år 2007 och levde i en relation 

med mannen i fyra år. Hon upplevde sin man som väldigt snäll, speciell, blyg och som en person 

som fick henne att må bra. Han ringde ofta och frågade vad hon gjorde och vart hon befann sig 

när hon inte var hemma med honom vilket hon då inte uppfattade som negativt. När Siri och 

mannen flyttade ihop och hon blev gravid förändrades mannen. Siri upplevde det som att 

mannen blev svartsjuk på barnet. När barnet föddes började det psykiska våldet eskalera och 

övergick sedan till fysiskt och sexuellt våld.  

Maja 32 år, växte upp tillsammans med sina föräldrar samt två syskon. Hon beskriver sin 

uppväxt som väldigt trygg och kärleksfull där våld aldrig förekommit. Hon berättar att hon tidigt 

fick lära sig att våld aldrig var okej annat än i självförsvar. Hon beskriver sig själv som en öppen, 

stark, kämparvillig, glad och utåtriktad person som alltid älskat livet. Maja hade en egen lägenhet 

och hade alltid haft en stor umgängeskrets. Hon studerade under den tiden hon var tillsammans 

med mannen som utsatte henne för våld och mannen var arbetslös vilket bidrog till att Maja 

försörjde honom med sitt studielån och pengar som hon fick av sina föräldrar. Paret träffades 

2004 och förhållandet varade i två år. Maja blev charmad och blixtförälskad i mannen och 

upplevde honom som väldigt trevlig, omtänksam, utåtriktad och attraktiv. Trots detta kände hon 

redan tidigt i förhållandet när de flyttat ihop att hon inte kunde lita på mannen. Efter en kortare 

period fick hon reda på att han hade fru och barn i ett annat land. Maja upplevde att mannen 

redan tidigt i förhållandet var svartsjuk då han reagerade starkt när hon vid ett tillfälle talat med 

en annan man. Maja utsattes för psykiskt våld som sedan eskalerade till att bli fysiskt våld.  

Jenny 33 år, växte upp som ensambarn. Hon har aldrig upplevt våld och det är heller inget som 

förekommit i hennes egen familj. Jenny beskriver sig själv som lugn och lättsam person som har 

studerat och arbetar som lärare. Innan hon träffade mannen som utsatte henne för våld hade hon 

arbete, lägenhet och flera fritidsintressen som innebar att hon träffade vänner flera gånger i 

veckan. Hon träffade sin dåvarande man 2007 på arbetet och de hade en relation som varade i 4 

år. Jenny upplevde mannen till en början som helt fantastisk, omtänksam och snäll på ett sätt som 

hon inte upplevt förut. Han var även väldigt uppskattad av andra lärare och elever på skolan. 

Jenny och hennes dåvarande man flyttade ihop väldigt tidigt i förhållandet och det var när 

mannen bytte arbetsplats som Jenny märkte en förändrig hos mannen. Hon upplevde att han blev 
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väldigt kontrollerande och svartsjuk då de inte längre arbetade på samma arbetsplats och att han 

fick för sig att hon ”hade ihop det” med andra arbetskamrater. Jenny utsattes för psykiskt, fysiskt 

och materiellt våld. Jenny avslutade förhållandet då hon misshandlats så svårt av mannen att hon 

hamnade på sjukhus. 

Alice 30 år, är uppvuxen med sin mamma och två äldre syskon då pappan avled under hennes 

första levnadsår. Alice och mamman har haft en bra relation där Alice kunnat utveckla en 

självsäker sida som hon anser har varit av betydelse för hennes karriär. Alice berskriver sig själv 

som en nyfiken, öppen och varm person. Alice hade redan arbete på en bank och egen lägenhet 

när hon träffade mannen som utsatte henne för våld. Hon hade även vänner som hon regelbundet 

träffade. Hennes dåvarande man arbetade på ett teknikföretag och paret träffades år 2008 i 

samband med en jobbrelaterad tillställning. Förhållandet varade i tre år. Alice upplevde mannen 

som mycket omtänksam och som en person som var trygg i sig själv. Mannen kunde ofta ringa 

och fråga vart hon var och vem hon umgicks med vilket Alice upplevde som mer påfrestande 

längre in i förhållandet. Han gick ofta igenom Alice mobil och raderade telefonnummer till andra 

män som han inte tyckte att hon behövde. När Alice flyttade in hos mannen såg hon en märkbar 

förändring hos honom. Hon fick inte längre ha samma kontakt med sin omgivning som hon hade 

innan förhållandet inleddes. Alice utsattes för psykiskt våld som övergick till fysiskt och sexuellt 

våld. 

 

6.2. Tema Ett- Relationernas början 

 

Studiens första tema behandlar relationernas början. I temat analyseras förhållandet mellan 

kvinnorna och männen, hur det sett ut inledningsvis i förhållandet och hur våldet börjat 

framträda i relationerna. 

Med utgångspunkt i kvinnornas berättelser har samtliga relationer inledningsvis beskrivits som 

fantastiska. Männen har utmärkt sig från andra män och varit mycket kärleksfulla mot kvinnorna 

innan inslag av våld börjat framträda. Maja berättar att hon alltid varit en romantiker och drömt 

om den stora livskärleken redan som liten flicka. När hon träffade mannen beskriver hon att hon 

blev charmad och blixtförälskad och att hon kände sig speciell och utvald. ”Han var så 

omtänksam... så var han ju väldigt snygg och hade varit modell”. Siri upplevde sin man som 
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väldigt snäll och utmärkande på ett positivt sätt och som en man som fick henne att må bra. Även 

hon blev blixtförälskad i sin man. ”Han var som drömprinsen när vi träffades. Väldigt romantisk 

och jag föll för det”. Jenny berättar även hon att mannen till en början var helt fantastisk, 

omtänksam och snäll på ett sätt som hon inte upplevt förut.  

”Han var helt underbar, en fin människa. Han var även väldigt uppskattad av 

andra på skolan, av både lärare och elever. Klart jag kände mig smickrad av att 

ha honom i mitt liv” (Jenny). 

Maja talade om drömmen om den stora livskärleken. Siri beskrev sin dåvarande man som väldigt 

romantisk, vilket hon också föll för. Hydén (1995) menar att de flesta utav oss i västvärlden har 

detta romantiska kärleksideal (ibid: 7- 8). Maja menade även att känslan av att känna sig utvald 

förstärktes då mannen som hon uppfattade som väldigt attraktiv visade henne intresse, trots den 

synskada Maja bär på sedan födseln. ”Jag är ju född med en synskada och jag med mina tjocka 

glasögon... Han kunde säga att du är den vackraste som finns och jag älskar dig. Det blev väldigt 

speciellt”. Mannen hade en stark utstrålning som tilltalade Maja. Ännu mer tilltalande var 

känslan av att just han valde henne. Även Jenny gav uttryck för känslan av att känna sig utvald 

då mannen var mycket omtyckt av andra. Holmberg och Enander (2004) beskriver detta som 

kärleksbandet. Utifrån kärleksbandet kan kvinnorna uppleva att männen är mer empatiska än 

andra män de tidigare haft en relation tillsammans med. En känsla av att vara utvald förekommer 

ofta och att mannen som av kvinnan betraktas som en mycket eftertraktad person just har valt 

henne, har en mycket bindande kraft (ibid:68- 69).                                                     

Majas dåvarande man var under deras relation arbetslös och det var Maja som försörjde dem 

båda med sitt studielån samt med pengar hon fick av sina föräldrar. Detta hade Maja ingenting 

emot, åtminstone inte till en början.  

”Han hade ju inget arbete just då men det handlar ju om att ge och ta. Jag visste 

ju att han inte hade något arbete, men han gjorde ju mycket annat. Han lagade 

ofta mat och sådant… Jag behövde honom och han behövde mig... På något vis” 

(Maja).   
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Maja talade om ett behov av mannen men även att mannen var i behov av henne. Känslan av att 

vara utvald kan enligt Holmberg och Enander (2004) även leda till att kvinnorna känner stolthet 

över att få hjälpa männen (ibid:68- 69).  

Samtliga informanter delgav att männen successivt visat andra sidor än de som framkom till en 

början. Informanten Jenny började uppleva att hennes dåvarande man förändras när de inte 

längre arbetade på samma arbetsplats.  

”Det var redan efter hans första dag på det nya jobbet... Då kom alla dessa 

frågor, vilka har du pratat med, han är ju nyskild och ser bra ut… Var ganska 

skrattretande just då, att han var så jäkla svartsjuk... Men då visste jag ju inte 

heller att det skulle bli värre” (Jenny).                            

Informanten Siri beskrev att hennes man tidigt i förhållandet ofta brukade ringa till henne för att 

fråga vad hon gjorde och vart hon befann sig när hon inte var hemma tillsammans med honom. 

Hon uppfattade inte detta som något negativt till en början. ”Han ringde ofta och ville kolla vad 

jag gjorde, vilka jag var med och sådär. Fattar man nu att det handla om kontroll” . Efter redan 

en månad kunde Maja se en förändring hos sin dåvarande man. Mannens kärleksfulla beteende 

kunde tvärt vända och han kunde istället bli ”kall” och ignorera Maja. Ibland kom han heller inte 

hem och svarade inte i telefonen när Maja försökte nå honom.  

”Helt kall blev han första gången när jag hade pratat med någon när vi var ute 

och sådana saker kom in mer och mer… Att svartsjukan kom in. Men jag 

kommer ihåg första gången för jag var så förvirrad, jag hade inte varit med om 

något sådant förut. Han kunde sticka iväg på kvällen och jag ringde honom men 

han struntade i att svara” (Maja). 

När mannen sedan kom hem visade han ofta ånger. Han var återigen den omtänksamma och 

kärleksfulla mannen. Redan i ett tidigt stadium i förhållandet utsattes Maja för ömsom värme och 

kärlek, ömsom kyla och nonchalans. Det dröjde heller inte lång tid innan hon fick reda på att 

mannen hade fru och barn i ett annat land.  
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”Att han hade fru och barn… Då var jag redan fast. Han var så jävla manipulativ 

så jag blev helt galen helt hooked för han spelade ut mig mot den här andra 

kvinnan… Det går inte att förklara... Jag blev så förvirrad tillslut” (Maja).  

Det Maja beskriver kan tolkas som en besatthet av mannen. Hennes förklaring till den besatthet 

hon upplevde var den starka passion hon kände för mannen. ”Mellan varven var han ju väldigt 

snäll. Det är så det funkar, man är ju inte tillsammans med någon som bara är elak. Det var ju en 

sorts berg- och dalbana”.  Även Jenny beskriver sin dåvarande man som någon som inte bara var 

snäll, men inte heller bara elak. ”Han kunde ju vara så fruktansvärt elak...ond. Men jag måste ha 

blivit helt betagen av de bra sidorna… Han kunde faktiskt vara helt underbar”. Ena stunden 

uppvaktar männen för att i nästa stund försumma totalt. I denna fas har redan 

nedbrytningsförloppet i den så kallade normaliseringsprocessen som Lundgren (2004) beskriver 

startat.  

 

Sammanfattning 

 

Med utgångspunkt i kvinnornas berättelser beskrivs samtliga relationer inledningsvis som 

fantastiska. Männen har utmärkt sig från andra män och varit mycket kärleksfulla mot kvinnorna 

innan inslag av våld börjat framträda. Det har framkommit att flera av kvinnorna har haft ett 

romantiskt kärleksideal, vilket inneburit en romantiserad syn på kärlek som männen kunnat 

bekräfta. Männen har fått kvinnorna att känna sig speciella och utvalda genom att visa kvinnorna 

uppskattning på ett sätt de inte upplevt förut. Denna känsla av att känna sig utvald har visat sig 

förstärkas i de fall kvinnorna har betraktat sig själva som ”mindre attraktiva” i förhållande till 

männen. Detta bidrar till ett starkt kärleksband med en bindande kraft. Känslan av att vara utvald 

kan även leda till att kvinnorna känner stolthet över att få hjälpa männen. Att männen medger  

sitt beroende av dem kan betraktas som ett undantag och ett särskilt kärleksbevis.  

Redan i ett tidigt skede börjar männen alltmer uppvisa ett svartsjukligt och kontrollerande 

beteende mot kvinnorna för att sedan återgå till att vara kärleksfulla och ångerfulla. Detta har lett 

till att det känslomässiga beroendet har stärks. Kvinnorna utsätts för ömsom värme och kärlek, 

ömsom kyla och nonchalans. Ena stunden uppvaktar männen för att i nästa stund försumma 

totalt. På så vis har nedbrytningsförloppet i normaliseringsprocessen startat.   
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6.3 Tema två- Våldets utveckling 

 

Studiens andra tema behandlar våldets utveckling. I temat analyseras hur männen tar kontroll 

över fler av kvinnornas livsområden, hur våldet succesivt eskalerar och hur det påverkar 

kvinnorna.  

Kontrollbehovet och svartsjukan tycks bli allt mer synlig ju längre relationerna fortlöper. Alice 

förklarar att hon blev allt mer avskuren från sina vänner och sin familj. "Kontrollen blev total när 

vi flyttade ihop. Jag skulle bara vara med honom och han blev sur när jag ville umgås med någon 

annan… Till slut var jag bara med honom för att undvika tjafs och långa diskussioner om vad jag 

prioriterade". Mathilda upplevde att hennes man blev allt mer kontrollerande och sakta bröt ner 

henne mentalt vilket ledde till att hon tappade kontakten med sina vänner. ”Allt han kallade mig 

för... ful, tjock, oduglig... Det var den jag var för mig själv tillslut. Jag orkade slutligen inte med 

att träffa andra”. Även Siri upplevde att mannens kontrollbehov och svartsjuka eskalerade. För 

henne blev våldet mest påtagligt efter att de fått barn. Hon menar att hennes man kunde ringa och 

söka igenom hennes mobiltelefon vilket senare eskalerade till att hon inte längre fick umgås med 

vänner om andra män fanns i sällskapet. ”Jag fick ju inte vara där om det var killar där ”. Även 

Jenny upplevde att kontrollbehovet eskalerade på olika sätt då hennes man inbillade sig att hon 

hade förhållanden med andra män på hennes arbetsplats. Jenny förhördes varje kväll om vilka 

hon hade pratat med på sitt arbete. Kvällen slutade ofta på samma sätt oavsett om Jenny talade 

om för mannen om hon hade pratat med någon annan man eller inte.  

”Herregud! Sa jag, att ja, det är klart att jag pratade med honom...Det måste jag göra, 

arbetet kräver det så vart han som… Helt hysterisk. Sa jag i stället att nej, jag har inte 

pratat med honom idag vart han lika hysterisk eftersom det var uppenbart att jag ljög. 

Tillslut pratade jag inte med någon om jag absolut inte var tvungen. Det var som att han 

alltid var närvarande och kunde se vem jag pratade med” (Jenny). 

Männens kontrollbehov tycks öka i form av att de börjar kontrollera flera av kvinnornas olika 

livsområden. Lundgren (2004) menar att när kvinnorna inte får umgås och konversera med vem 

de vill, isoleras de både psykiskt och fysiskt från omgivningen. Männen blir då kvinnornas 

främsta referensram och de kan komma att dominera deras känsloliv (ibid:54). Av kvinnornas 
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berättelser har det framgått att det psykiska våldet blivit allt mer framträdande ju längre 

relationerna fortskridit. Från det att männen uppvisat ett kontrollbehov i form av svartsjuka, 

börjar kontrollbehovet kombineras med verbala kränkningar. Siri upplevde att hennes man allt 

oftare använde kränkande uttalanden mot henne. ”Han kunde kalla mig för hora, fitta, sjuk i 

huvudet, att man var otrogen”. Mathilda blev upprepade gånger kränkt av mannen ”han kunde 

påpeka hur ful jag var, att jag skrattade konstigt”. Även Maja beskriver att hon upprepade gånger 

kränktes av sin dåvarande man.  

”Allt han kallade mig...tjock, ful, äcklig… Att man tog det. Bara orden var som en 

käftsmäll. Borde ha stoppat redan där. Eller varför gjorde inte han det om jag nu var så 

djävlig” (Maja). 

I citatet ovan antyder Maja att det psykiska våldet borde ha räckt för att hon skulle ha lämnat 

relationen. Ändå levde Maja liksom samtliga andra informanter kvar i relationerna en längre tid 

där de utsattes för flera typer av våld. Lundgren (2004) menar att eftersom våldet stegvis 

utvecklas i en långsam process kan det vara svårt för kvinnorna att upptäcka de små stegen in i 

en destruktiv relation. Vidare menar hon att samtidigt som kvinnorna upprepade gånger blir 

kränkta, utplånas och förtjusts ständigt deras egna gränser om vad de anser vara acceptabelt i ett 

förhållande. Detta är Siris berättelse exempel på. 

 ”Det började ju med att han hela tiden tjatade om att han ville ha sex när jag 

inte ville... Men jag gick med på det till slut  för att slippa hans raseriutbrott... 

Till slut tog han vad han ville... såhär efteråt med facit i hand så kan man nästan 

tala om våldtäkt” (Siri). 

Situationen kompliceras av att männen som alltmer kontrollerar och överskuggar kvinnornas liv, 

växlar mellan att vara kärleksfulla och ömsinta med att vara hotfulla och våldsamma. Det är 

vidare männen som kontrollerar när denna växling sker (Lundgren 2004:50- 53). Alice beskriver 

även hon att hon blev utsatt för sexuellt våld av mannen, vilket hon uppfattade som en 

kontrollstrategi från mannens sida som även påverkade henne psykiskt.   

” Om vi inte hade sex när han kände för det blev det ett jäkla liv. Sova var ju 

helt uteslutet om han inte fick sitt, och om vi nu inte hade det så blev jag 

beskylld för att jag hade varit med andra män, det tär på en... Det är det mest 
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vidriga sätt att utöva makt och kontroll. Men ändå efteråt när han sa förlåt och 

allt det där… så var det som att jag glömde… Eller i alla fall förlät honom” 

(Alice). 

Alice bröts ner till att öppet bli undergiven mannen då hon av honom utsattes för sexuellt våld 

för att det inte skulle bli ett ”jäkla liv” och för att få en lugn stund och ro till att sova. Lundgren 

(2004) menar att den lugna stunden, det vill säga då mannen kan betraktas som god, snäll, 

omtänksam och kärleksfull överväger mannens dåliga sidor då han är våldsam (ibid:50- 56). 

Även om Alice var medveten om att det hon utsattes för var oacceptabelt så tillät hon sig utsättas 

för sexuellt våld av mannen då hon visste att det annars kunde bli värre.  

Samtliga informanter beskriver att förhållandet växlade mellan kärlek och våld och att 

männen efter våldsakterna uttryckt ånger. Maja beskriver att hennes man kunde vara 

”kall” mot henne efter att han våldfört sig på henne. Dagen därpå kunde han istället 

växla till att gråta, be om förlåtelse och säga att han inte kunde minnas vad som hade 

hänt. Mathilda menar liksom Maja att mannen efter våldstillfällena förändrades till den 

kärleksfulla mannen. ”Det blev den här ständiga uppvaktningen”, Siri beskriver hur 

hennes man ständigt kom med lovord om att han skulle förändras. ”Han sa att det skulle 

bli bättre”. Mannen är inte bara en man som utövar våld mot henne, utan är även den 

man som ger tröst och visar kärlek. Lundgren (2004) menar att kvinnorna kan bli 

förvirrade då växlingen mellan kärlek och våld glider ihop. När relationerna växlar 

mellan kärlek kombinerat med hjärntvätt, isolering och andra kontrollstrategier har 

kvinnorna ofta svårt att behålla sin egen verklighetsuppfattning (Lundgren 2004:50- 56).  

Flera av kvinnorna beskriver att de försökt anpassa sig efter männen för att inte framkalla deras 

hotfulla och våldsamma sidor och/ eller för att lugna ner dem. Siri beskriver att mannen kunde 

brusa upp om hon talade i telefonen inomhus då han menade att hon störde honom. Vid nästa 

tillfälle kunde mannen i stället påpeka att hon inte skulle tala i telefonen utomhus då 

omgivningen kunde störas, vilket bidrog till att Siri anpassade sig därefter. Siri menar även att 

hon valde att inte tala om hela sanningen för sin man om hon visste att det skulle leda till bråk. 

”Jag sa aldrig att det var killar där om han frågade, jag visste att det skulle bli tjafs då”. Jenny 

beskriver istället hur mannen ena dagen kunde uppmuntra henne till att bära en klänning för att 

nästa dag påpeka hur ful klänningen var samt att den satt opassande på henne. ”Jag visste till slut 
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inte vad jag skulle ha på mig... Hur jag skulle göra för att han skulle vara glad och nöjd med hur 

jag såg ut”. Utifrån Siris och Jennys berättelser försökte de anpassa sig efter männens villkor för 

att hålla männen nöjda. Enligt Lundgren (2004) är det vanligt förekommande att våldsutsatta 

kvinnor ständigt försöker att anpassa sig efter männens villkor för att undvika våld. Då 

kvinnorna ständigt anpassar sig bidrar det till  att de successivt bryts ner och blir öppet 

undergivna männen (ibid:50- 53). 

Av informanternas berättelser tycks det psykiska våldet ha utvecklats gradvis i en långsam 

process till att eskalera till fysiskt våld. Jenny utsattes för allvarligt fysiskt våld i sin dåvarande 

relation. Det gick så långt att hon hamnade på sjukhus innan hon slutligen lyckades lämna 

relationen.  

”Jag visste ju att jag rent intellektuellt borde ha lämnat honom redan vid första 

slaget... Men ändå stannade jag längre än så. Det var så förvirrande till slut, jag 

visste varken in eller ut. Jag blev så nedtryckt liksom... Jag orkade inte med 

andra människor i mitt liv och det var ju bara han som fanns kvar till slut...  Och 

skämdes gjorde jag också så otroligt” (Jenny).  

Jenny beskriver att förståndet inte gick ihop med känslorna. Trots att hon blev utsatt för 

grovt våld vid ett flertal tillfällen lyckades hon inte lämna den destruktiva relationen. Att 

Jenny utsattes för upprepat våld resulterade i att hon levde i ständig ångest och tog på sig 

skulden för att hon inte lämnade mannen, hon skämdes. Slutligen var hennes man den 

enda hon umgicks med och hon nådde till slut botten så pass djupt att hon tvingades till 

att sjukskriva sig. Jenny hade tidigare haft ett arbete, en ekonomisk trygghet och ett 

socialt liv, men bröts succesivt ner på grund av mannens våld. Mannen som dominerade 

Jennys känsloliv genom att isolera henne psykiskt och fysiskt medförde att hon även 

började överta mannens bild av sig själv. Jenny beskriver hur hon inte längre hade en 

självuppfattning då allt hon sa eller gjorde slutade i mannens raseriutbrott. ”Det enda jag 

i slutändan trodde på... Det var hans kommentarer och uttalanden”. Lundgren (2004) 

menar att konsekvensen av att mannen blir kvinnans främsta referensram medför att 

kvinnan kan komma att överta mannens bild av sig själv och ta på sig ansvaret för 

mannens våldshandlingar (ibid: 59-62). Ett flertal kvinnor upplevde att de vid något 

tillfälle under förhållandet ifrågasatte om det var dem själva som utlöste 
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våldshandlingarna. Siri beskriver hur hon vid ett tillfälle började ifrågasätta om det var 

hon själv som utlöste våldet vilket också Maja gjorde. Detta kan tyda på hur de börjat 

överta männens verklighetsuppfattning. Hydén (1995) menar att en faktor som förbinder 

kvinnorna med männen är parets gemensamma berättelse som förändrar våldsaktens 

innebörd, vilket sker genom att männen lägger skulden för våldet på kvinnorna 

(ibid:167). Mathilda menar att hon kunde tänka att ”det handlade ju bara om att jag 

skulle bli medgörlig och uppträda rätt så skulle han ju inte behöva vara elak... han sa ju 

det åt mig flera gånger”. Mathildas tankar i hennes dåvarande relation tyder på att 

mannen bara var elak när det behövdes och att han utövade våld på grund av välvilja. 

Lundgren (2004) menar att kvinnor utsatta för våld i nära relationer ofta accepterar 

våldet för att de inte kan se våldet som våld, utan som ett uttryck för mannens kärlek. 

Det onda legitimeras som en del av det goda (ibid:54-56). Alice upplevde att mannens 

positiva och negativa kommentarer påverkade henne psykiskt. Hon började tro att det 

var ”något fel i huvudet på henne”, att det var hon som hade fått allt om ”bakfoten” och 

att det var hennes fel precis som han sa. Trots att mannen bröt ner henne allt eftersom, 

kände hon medlidande för mannen och övertog ansvaret för våldet som mannen utövade. 

”Eftersom att han sa att han älskade mig över allt annat och började lägga 

skulden på mig... Så tror jag att det är ganska naturligt att man tror att det är man 

själv som... Man accepterar att man blir behandlad som skit för att det är man 

själv som bettet sig dåligt” (Alice). 

Männens uttalanden om att det var kvinnornas fel påverkade kvinnornas självförtroende och 

självkänsla, vilket bidrog till att de ifrågasatte om det var dem själva som bar ansvar för våldet. 

Det Jenny, Mathilda och Alice beskriver kan tolkas som att de övertar männens 

verklighetsuppfattning. Kvinnornas ifrågasättande av sitt eget förnuft tyder på att våldet 

internaliserats hos dem (Lundgren 2004:59). På så vis blir våldet en normalitet då kvinnorna 

själva tror sig utlösa våldet, det vill säga att våldet är en konsekvens för att de har betett sig fel. 

Männens verklighet blir kvinnornas verklighet, vilket kan bidra till att kvinnorna stannar kvar i 

de destruktiva relationerna. Även om flera av informanterna under tiden de levde i relationerna 

kände sig delansvariga för våldet och internaliserade det, accepterade ingen av kvinnorna våldet 
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som ett ”normalt” inslag i en relation. Siri beskriver att hon till viss del kände sig delansvarig för 

våldet då hon vid en del tillfällen slog tillbaka. 

"Vi tjafsade ju med varandra. Det var inte som att jag bara satt där och tog hans 

skit som att han skulle haft rätt till att behandla mig illa. Vid några tillfällen slog 

jag även tillbaka” (Siri).  

”Det här var ju helt nytt för mig. Jag som var uppvuxen i en trygg och lugn miljö 

där mina föräldrar aldrig bråkade. I min värld kunde jag inte ens i min vildaste 

fantasi föreställa mig att leva i en relation där någon behandlar en så jäkla 

taskigt... Det var ju inpräntat i mig sedan jag var liten att det inte är acceptabelt 

att slå en annan människa, det är inte normalt någonstans” (Maja).   

Det Siri och Maja ger uttryck för är att även om våldet var en realitet i deras vardag, så 

betraktade de våldet aldrig som normalt. Att Siri även vid flera tillfällen slog tillbaka 

påvisar detta faktum. Ingen av kvinnorna har heller agerat passiva offer, de har vid ett 

flertal gånger försökt att lämna de destruktiva relationerna. Lundgren (1997) menar att 

kvinnor som utsätts för våld av sina män i genomsnitt gör mellan tre och fem försök att 

lämna relationerna innan de lyckas lämna männen för gott (ibid:119). Det stämmer 

relativt bra överens med informanternas utsagor där det framgår att de försökt lämna 

männen ett flertal gånger innan det slutgiltliga uppbrottet.  

 

Sammanfattning 

 

Kontrollbehovet och svartsjukan tycks bli allt mer synlig ju längre relationerna fortlöper 

och kvinnorna isoleras psykiskt och fysiskt. Männens kontrollbehov ökar i form av att de 

tar kontroll över flera av kvinnornas livsområden. Detta bidrar till att männen blir 

kvinnornas främsta referensram. Samtidigt som kvinnorna upprepade gånger blir 

kränkta, utplånas och förskjuts ständigt deras egna gränser om vad de anser vara 

acceptabelt i ett förhållande. Situationen kompliceras av att männen växlar mellan att 

vara kärleksfulla och ömsinta med att vara hotfulla och våldsamma. Det psykiska våldet 

utvecklas under en långsam process till fysiskt våld. Våldet blir ett normalt inslag i 
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vardagen då gränserna mellan gott och ont flyter samman. Flera av kvinnorna har 

beskrivit att de försökt att anpassa sig efter männen för att inte framkalla deras hotfulla 

och våldsamma sidor och/ eller för att lugna ner dem. Detta bidrar till att kvinnan 

successivt bryts ner och blir öppet undergiven mannen. När våldet kombineras med 

kärlek har kvinnorna ofta svårt att behålla sin egen verklighetsuppfattning. På så vis har 

våldet normaliserats in i kvinnornas vardag. Även om flera av informanterna under tiden 

de levde i relationerna kände sig delansvariga i våldet och internaliserade våldet, har 

ingen av kvinnorna accepterat våldet som normalt, även om våldet varit en realitet i 

kvinnornas vardag.  

 

6.4 Tema tre- Våldets bindande kraft 

 

Studiens tredje tema behandlar våldets bindande kraft. I temat analyseras de olika känslor som 

kvinnorna uppgett och hur de binder dem till männen. 

Som tidigare nämnts har de kvinnor som deltagit i studien gemensamt att de upplevt männen 

som inledningsvis kärleksfulla och omtänksamma. Kvinnorna har känt sig älskade, speciella och 

uppskattade av männen, vilket kan kopplas till Holmberg & Enanders (2004) definition av 

kärleksbandet, där en känsla av att vara utvald är vanligt förekommande (ibid:68-69). Det 

faktum att kvinnorna känner sig utvalda och speciella samt att de känner en stark kärlek som ofta 

är besvarad av männen, leder enligt Holmberg och Enander (2004) till en bindande verkan 

(ibid:68-69). Detta kan bidra med en förståelse till varför kvinnorna levde i relationerna med 

männen under en längre period och varför de vid flertal tillfällen lämnade relationerna för att 

sedan återgå. En ytterligare bidragande faktor till att kvinnorna har levt kvar i relationerna under 

lång tid, har varit den rädsla ett flertal av informanterna känt för männen. Alice beskriver hur 

hon under de första månaderna var rädd för att hennes man skulle lämna henne då hon kände en 

sådan stark kärlek till mannen. Rädslan övergick senare till att hon kände en stor rädsla för 

mannen och för att utsättas för ytterligare våld.  

”Jag var hela tiden rädd för att han skulle ge sig på mig... Att han hade satt upp 

kameror i huset… Att han skulle se när jag packade min väska…Såna där saker 

som... Han hade liksom präntat in saker i mitt huvud” (Alice).  
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Holmberg & Enander (2004) menar att rädslan kan leda till att kvinnorna påverkas indirekt 

psykiskt (ibid:68). Även Maja konstaterade en rädsla hon kände för sin man, vilket på samma 

sätt som Alice påverkade psykiskt.  

“Jag kommer framförallt ihåg att jag blev väldigt rädd för honom för han såg 

väldigt läskig ut, han hade mörka ögon och dom blev helt kolsvarta liksom, helt 

tokig. Och jag blev verkligen rädd, rädd för mitt liv, jag har aldrig varit så rädd i 

hela mitt liv. De var ju inte så att han misshandlade ihjäl mig, men ändå en 

sådan rädsla" (Maja). 

Holmberg & Enander (2004) beskriver att rädslan kan binda kvinnan till mannen för att hon är 

rädd för vad som kan ske om hon lämnar honom (ibid:70). Jenny menar att hon inte vågade 

lämna sin dåvarande relation för att hon var rädd för vad mannen kunde utsätta henne för om hon 

lämnade honom. 

”Jag hade ju försökt att lämna honom flera gånger, men då bröt helvetet loss på riktigt. 

Jag var ju livrädd! Och när jag slutligen lyckades lämna honom blev jag ju halvt 

ihjälslagen och och fick läggas in på sjukhus” (Jenny). 

Hydén (1995) menar att kvinnor utsatta för våld av sina män paradoxalt nog kan välja att stanna 

kvar i de destruktiva relationerna. Detta för att de har vetskap om att de kan utsättas för 

betyderligare grövre våld om de lämnar männen (ibid:171). Den rädsla Jenny kände inför 

mannen och att utsättas för ännu grövre våld fick henne att stanna i relationen under en längre 

period. ”Jag var livrädd för att lämna honom”. Även Siri beskriver en rädsla som hindrade henne 

från att lämna mannen. Då hon visste vad mannen var kapabel till kunde hon inte låta deras 

gemensamma barn bo varannan vecka hos mannen utan henne, vilket en skilsmässa kunde 

innebära. Eliassons (1997) forskning påvisar det Siri beskriver, att det som kan bidra till att 

våldsutsatta kvinnor inte lämnar männen som våldför sig på dem, kan vara för ”barnens skull” 

(ibid:218).  

Siri beskriver även att hennes man haft en svår uppväxt och att hon därför kände att hon ville 

finnas där för honom. Även Maja beskriver att hon kunde tycka synd om mannen då han efter 

våldstillfällena visade en sådan ånger och uppgivenhet. ”Jag mådde så dåligt över att han var så 

ledsen, även fast han hade slagit mig eller haft sönder mina saker ... Jag kände bara att… Det här 
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är inte du, jag förlåter dig”. Holmberg & Enander (2004) menar att medlidande är en traumatisk 

bindning som kan få kvinnorna att bindas till männen genom att de tycker synd om dem. Siri 

kunde samtidigt som hon kände medlidande för mannen även känna skuld över att hon inte 

lämnade förhållandet. "Blev trött på mig själv att jag inte lämnade honom... Och min familj 

visste till viss del om min situation så jag skämdes ju för dom också… För att jag stannade”. 

Holmberg & Enander (2004) menar att kvinnor utsatta för våld av sina män kan känna skuld 

inför både familj och bekanta för att de inte lämnar männen (ibid:75), vilket Siris skildring 

påvisar. Alice beskriver istället att hon vid vissa tillfällen kände sig ansvarig för våldet för att 

hon hade gjort fel. ”Han sa att jag hade bettet mig fel om vi hade varit ute. Att jag hade pratat för 

mycket, eller skämt ut honom på olika sätt”. Även Mathilda kände skuld för mannens 

våldshandlingar och trodde slutligen på det mannen sa.  

”Till slut kände jag att det var mitt fel alltihop...Eftersom han sa att han älskade 

mig så mycket så la jag skulden på mig själv, att det var mitt fel när han slog 

mig eller sa något dumt”.  

Holmberg & Enander (2004) menar att även skuld är en känsla som kan binda kvinnorna till 

männen då de kan uppfatta sig som delansvariga i våldet, vilket kan påverka dem känslomässigt 

och leda till att de stannar för att de anser att de är dem själva som utlöser våldet (ibid:74-75).  

Samtliga informanter beskriver hur de mellan våldstillfällena hoppades på att förhållandet skulle 

förändras och förbli bra. Maja beskriver att när mannen efter våldstillfällena uppvisade en 

kärleksfull sida så hoppades hon på att det var sista gången, vilket fick henne att gå vidare i 

förhållandet. Även Alice beskriver hoppet som en stark kraft som bidrog till att hon stannade. 

”Jag hoppades hela tiden att han skulle förändras och att vi skulle kunna lösa allt… Det var nog 

därför jag stannade”. Hoppet har visat sig vara ett starkt band med bindande verkan som bidragit 

till att kvinnorna under längre tid levt kvar i de destruktiva relationerna. Det kvinnorna har 

beskrivit kan kopplas till det Holmberg & Enander (2004) beskriver som hoppet. Att de hoppats 

på att förhållandet skulle bli bra som det inledningsvis var. Detta har i sin tur lett till ett 

känslomässigt beroende som bidragit till att kvinnorna stannat kvar i de destruktiva relationerna 

under en längre tid (Holmberg & Enander 2004:76). Maja menar att hon inte trodde att hon 

skulle klara sig utan mannen. Mathilda menar att det hon och mannen hade var något speciellt, 

något som hon aldrig upplevt tidigare. ”Det var något speciellt med honom och just då kändes 
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det som att han var den enda jag hade...” Det Maja och Mathilda beskriver kan tolkas som ett 

känslomässigt beroende. Holmberg & Enander (2004) menar att kvinnorna kan känna ett 

beroende av männen eller att männen är beroende av kvinnorna, vilket kan visa sig på olika sätt 

(ibid:78). Siri beskriver istället hur hennes man uppgav att han var beroende av henne, att han 

skulle ”skita i allt” om hon lämnade honom. Mona Eliasson (1997) menar att kvinnor utsatta för 

våld av sina män ofta anser att männen behöver dem och att kvinnorna därför inte kan lämna 

dem. Det är inte ovanligt att männen betonar sitt beroende av kvinnorna för att hindra dem från 

att ge sig av och hot om självmord är vanligt förekommande från männens sida (ibid:118). I Siris 

fall betonade mannen sitt beroende av henne, vilket hindrade Siri från att lämna relationen. Att 

mannen uttryckte sitt beroende av Siri blev även ett särskilt kärleksbevis. ”Men jag kunde även 

tänka… Vad fint... Att han tänkte så, att han verkligen ville ha mig i sitt liv”. 

Männen har kontrollerat och begränsat utrymmet för vilka kvinnorna har fått prata och umgås 

med. En del av kvinnorna har även förlorat energin till att umgås med vänner och familj eller 

medvetet undvikit att umgås med dem för att de känt skam eller velat ”slippa tjatet om att lämna 

mannen” som Mathilda uttryckte det. I en del av fallen har det varit kvinnornas sociala nätverk 

som valt att ta avstånd från dem. Holmberg & Enander (2004) menar att beroendet till männen 

även kan visa sig genom att kvinnans sociala nätverk valt att ta avstånd från henne på grund av 

förhållandet med mannen (ibid:80). Alice blev ett flertal gånger ifrågasatt av sina vänner om sitt 

förhållande med mannen, att hon borde lämna honom. Alice menar vidare att vännerna i sin tur 

tog avstånd från henne för att visa vad de ansåg om förhållandet. Detta bidrog till att Alice 

alltmer blev isolerad med mannen.  

”Dom sa åt mig att lämna honom… Och jag försökte ju men på något sätt 

trillade jag ju hela tiden tillbaka. Till slut hade jag ingen annan för dem orkade 

inte med mina bortförklaringar om blåmärken och allt möjligt... De visste ju 

exakt vad som hände. När han sedan sa dåliga saker om dem så höll jag med... 

De hade ju lämnat mig som han la fram det… Och jag trodde på det” (Alice). 

Genom att kvinnornas livsområden gradvis har krympt och att de alltmer isoleras från sina 

sociala nätverk har männen alltmer kommit att dominera kvinnornas liv. Att kvinnornas sociala 

nätverk krymper binder dem ännu närmare männen. Även om de vill lämna männen är det svårt, 

dels av rädslan för att utsättas för ännu mera våld men även av rädsla för ensamhet. Hydén 
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(1995) menar att faktorer som förbinder kvinnorna med männen vilka dessutom möjliggör för 

männen att fortsätta utsätta kvinnorna för våld, är bland annat; den ensamhet som omger både 

mannen och kvinnan i misshandelns efterförlopp och kvinnans rädsla (ibid:167). Mathilda 

beskriver hur hon kände en ensamhet utan mannen och ett ansvar över att beskydda honom. 

”Jag hade ju en massa vänner innan vi träffades, familj... Men ändå var det som att jag 

stod helt ensam utan honom... Jag kunde känna rädsla för att om hela sanningen om 

honom kom fram så skulle jag inte kunna leva med honom… Jag var tvungen att skydda 

honom för att kunna fortsätta vara tillsammans med honom… Vilka tankar! Det är som 

att man blivit hjärntvättad…” (Mathilda). 

 

Sammanfattning 

 

Att kvinnorna har känt sig utvalda och speciella samt att de känner en stark kärlek som ofta är 

besvarad av männen har haft en bindande effekt. En annan bidragande faktor har varit den rädsla 

ett flertal av informanterna kände för männen. En del av informanterna har inte vågat lämna 

relationerna då de har varit rädda för att utsättas för grövre våld. Några av informanterna har 

även känt medlidande för männen. Samtidigt har de känt skuld över att de inte lämnat 

relationerna. En del av informanterna har även tagit över skulden för mannens våldsutövanden 

och känt sig delansvariga. Samtliga informanter har beskrivit hur de mellan våldstillfällena 

hoppades på att förhållandet skulle förändras och förbli bra. Hoppet har därmed visat sig vara ett 

starkt band med bindande verkan som bidragit till att kvinnorna under längre tid levt kvar i de 

destruktiva relationerna. Detta har vidare lett till ett känslomässigt beroende. Det har även 

förekommit att männen har betonat sitt beroende av kvinnorna för att hindra dem från att ge sig 

av. Männen har kontrollerat och begränsat utrymmet för vilka kvinnorna får prata och umgås 

med. En del av kvinnorna har även förlorat energin till att umgås med vänner och familj, eller 

medvetet undvikit dem för att de känt skam. I en del fall är det kvinnornas sociala nätverk som 

valt att ta avstånd från kvinnorna. Att kvinnornas sociala nätverk krymper binder dem ännu 

närmare männen. Även om de vill lämna männen är det svårt, dels av rädsla för att råka ut för 

ännu mera våld, men även av rädsla för ensamhet.  
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Kapitel 7. Diskussion 
 

Utifrån studiens frågeställning har vi kunnat analysera och urskilja ett antal resultat som bidragit 

till att studiens syfte uppnåtts, att undersöka vad som kan påverka att en del kvinnor under lång 

tid stannar i destruktiva och våldsamma relationer. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ 

metod använts i form av intervjuer. Fem kvinnor med tidigare erfarenhet av våld i nära relationer 

har intervjuats. Dessa intervjuer har analyserats med hjälp av två teoretiska utgångspunkter, 

våldets normaliseringsprocess samt det traumatiska bandet.  

Efter det att studien utförts har det visat sig att relationerna inledningsvis varit fantastiska. 

Männen har utmärkt sig från andra män och varit mycket kärleksfulla mot kvinnorna innan 

inslag av våld börjat framträda. Redan i ett tidigt skede börjar männen alltmer uppvisa ett 

svartsjukligt och kontrollerande beteende mot kvinnorna för att sedan återgå till att vara 

kärleksfulla och ångerfulla. Kvinnorna utsätts för ömsom värme och kärlek, ömsom kyla och 

nonchalans. När våldet kombineras med kärlek har kvinnorna haft svårt att behålla sin egen 

verklighetsuppfattning. Kontrollbehovet och svartsjukan tycks bli allt mer synlig ju längre 

relationerna fortlöper och kvinnorna isoleras psykiskt och/eller fysiskt. Männens kontrollbehov 

ökar i form av att de tar kontroll över flera av kvinnornas livsområden. Detta bidrar till att 

kvinnorna isoleras och att männen blir deras främsta referensram. Samtidigt som kvinnorna 

upprepade gånger blir kränkta, utplånas och förtjusts ständigt deras egna gränser om vad de anser 

vara acceptabelt i ett förhållande. Kvinnorna har ytterligare försökt att anpassa sig efter männen. 

Detta bidrar till att kvinnan successivt bryts ner och blir öppet undergiven mannen. Det psykiska 

våldet utvecklas under en långsam process till fysiskt våld. Nedbrytningsförloppet leder så 

småningom till att kvinnorna i vissa fall har internaliserat våldet.  

Att kvinnorna har känt sig utvalda och speciella samt att de känner en stark kärlek som ofta är 

besvarad av männen har haft en bindande effekt. En annan bidragande faktor har varit den rädsla 

ett flertal av informanterna kände för männen. Några av informanterna har även känt medlidande 

för männen. Samtidigt har de känt skuld över att de inte lämnat relationerna. Samtliga 

informanter har beskrivit hur de mellan våldstillfällena hoppades på att förhållandet skulle 

förändras och förbli bra. Det har även förekommit att männen har betonat sitt beroende av 

kvinnorna för att hindra dem från att ge sig av. Männen har också kontrollerat och begränsat 
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utrymmet för vilka kvinnorna får prata och umgås med. En del av kvinnorna har även förlorat 

energin till att umgås med vänner och familj, eller medvetet undvikit dem för att de känt skam. I 

en del fall är det kvinnornas sociala nätverk som valt att ta avstånd från kvinnorna. Även om de 

vill lämna männen är det svårt, dels av rädsla för att råka ut för ännu mera våld, men även av 

rädsla för ensamhet.  

Utifrån det strukturella/ könskulturella perspektivet är det den överordnade mannens 

nedbrytningsprocess av den underordnade kvinnan och hur våldet sedan kan uppfattas och 

upplevas som normalt av den nedbrutna kvinnan, som gör att hon stannar kvar (Lundgren 

2004:23). Hydén (1995) ställer sig kritisk till Lundgrens centrala begrepp normalisering, och 

menar att det knappast är rimligt att anta att en modern kvinna i dagens Sverige skulle kunna 

betrakta det som normalt att bli misshandlad. Vi anser att Hydén till viss del har en poäng med 

detta. Även om flera av de kvinnor som medverkade i studien kände sig delansvariga i våldet och 

internaliserade det, har ingen av kvinnorna accepterat våldet som ”normalt”. Däremot har våldet 

varit en realitet i kvinnornas vardag. Hydén (1995) menar vidare att enbart utgå från en 

könsmaktsförståelse tenderar att stänga in både mannen och den kvinna han utsätter för våld i ett 

system utan möjlighet att inta det handlande subjektets roll. Detta gör både mannen och kvinnan 

till offer. I stället för att se mannen som ett handlande subjekt som ansvarar för sina handlingar, 

så läggs ansvaret på könsmaktsstrukturen som placerar honom i en överordnad position där han 

befrias från det personliga ansvaret (ibid:10-11). Hydén har även en poäng med detta, då det är 

männen som utövar våld mot kvinnorna och inte samhällsstrukturen. Det är heller inte alla män 

som utövar våld mot kvinnor. Däremot anser vi inte att det går att utesluta ett strukturellt/ 

könskulturellt perspektiv då vi lever efter de normer och värderingar som har socialiserats in i 

vårt samhälle.  

Det socialpsykologiska perspektivet undersöker och förklarar interaktion mellan individers 

känslor samt interaktionen mellan kvinnan och mannen (Angelöw& Jonsson, 2009: 9). Carin 

Holmberg och Viveka Enander (2004) uppmärksammar att det ofta finns ett starkt känslomässigt 

band mellan kvinnan och mannen i en misshandelsrelation. Holmberg och Enander (2004) 

beskriver begreppet traumatisk bindning, vilket används när starka känslomässiga band utvecklas 

mellan två personer, där den ena upprepade gånger slår, trakasserar, hotar eller kränker den 

andra. Grunden är att maktbalansen är ojämn och att övergreppen är återkommande. Vi anser att 
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det strukturella/ könskulturella perspektivet inte är tillräckligt för att kunna förklara varför 

kvinnorna stannar kvar i de destruktiva relationerna under lång tid. Detta då det även föreligger 

en mängd känslomässiga bindningar som även det har en viktig betydelse för att kunna få en 

djupare förståelse för problematiken.  

 

7.1 Slutsatser 

 

Slutsatserna av vår studie är att de våldsutsatta kvinnorna genomgått ett nedbrytningsförlopp som 

männen styr över. Slutsatserna visar även att de känslor som kvinnorna beskrivit har haft en 

bindande verkan till männen. Männen har långsamt brutit ner kvinnorna genom olika strategier 

som psykisk och/ eller fysisk isolering och verbala kränkningar. Detta har kommit att eskalera 

till att även innefattat andra typer av våld. Att kvinnorna lever kvar under lång tid i relatiorna 

beror på att våldet utvecklas stegvis i en långsam process vilket medför att kvinnorna har haft 

svårt att upptäcka de små stegen i nedbrytningsförloppet.  Detta växlar ständigt med att männen 

återgår till att vara kärleksfulla och visar ånger för sina våldsamma beteenden . Konsekvenserna 

blir att kvinnornas gränser om vad som är acceptabelt i ett förhållande utplånas och förskjuts. 

Växlingen har även visats vara bidragande till att kvinnorna hoppats på att förhållandet ska bli 

bra vilket medför att de stannar kvar i relationerna. Kvinnorna har  vidare försökt att anpassa sig 

efter männens vilja för att de inte ska ”växla” till att bli våldsamma. Genom att kvinnorna 

anpassar sig efter männen och att deras egna gränser om vad som är acceptabelt ständigt 

förskjuts blir kvinnorna undergivna männen.  Kvinnorna har ytterligare känt ett medlidande för 

männen vilket bidragit till att de stannat kvar i förhållandet. En ytterligare känsla som kvinnorna 

gett uttryck för är beroende, som har visat sig i olika former . Beroende har visat sig genom att 

kvinnan antingen känt sig beroende av mannen eller tvärtom vilket bidragit till en bindande 

verkan. Genom att kvinnornas livsområden gradvis har krympt och att de alltmer isoleras från 

sina sociala nätverk har männen alltmer kommit att dominera kvinnornas liv. Att kvinnornas 

sociala nätverk krymper binder dem ännu närmare männen. Även om de vill lämna männen är 

det svårt, dels av rädslan för att utsättas för ännu mera våld men även av rädsla för ensamhet. 

Resultatet visar även att det som medför att kvinnorna lever kvar i relationerna under en lång tid, 

är för att de övertagit ansvaret samt skulden för männen våldsutövningar, vilket medför att 

kvinnorna har svårt att se att de är utsatta för våld.  
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Ett återkommande och centralt inslag i kvinnornas berättelser är att männen så länge relationerna 

pågått har växlat mellan kärlek och våld. Vi menar att utan denna växelverkan hade männen inte 

haft samma möjlighet att bryta ner och manipulera kvinnorna, då kvinnorna med stor sannolikhet 

aldrig skulle känna hopp om att förhållandet skulle förändras till det bättre. Om männen bara var 

elaka och inte även dem som gav tröst och visade kvinnorna kärlek, skulle kvinnorna 

förmodligen aldrig känt medlidande för dem heller.  

Vidare har vissa delar av teorierna inte kunnat appliceras på studiens resultat. Det Holmberg & 

Enander (2004) beskriver som hatet har visserligen kunnat urskiljas i kvinnornas berättelser, men 

det har vidare beskrivits som en känsla de känt efter det att förhållandena avslutats. Vad beträffar 

viljan att förstå mannen, har det inte framkommit i någon av kvinnornas berättelser . Detta kan 

bero på att skribenterna inte ställt tillräckligt omfångsrika frågor som täckt samtliga delar. Det 

kan även bero på att samtliga fall av våld i nära relationer är unika och därför existerar inte en 

homogen sanning. Ett ytterligare problem har varit att få tag på informanter. Vi hade gärna 

intervjuat fler kvinnor för att få ett mer omfångsrikt och tillförlitligt resultat, men då ämnet som 

studeras är känsligt har det varit svårt att få tag på kvinnor som har erfarenheter av våld i nära 

relationer. 

Ett intressant resultat i studien är att trots att de kvinnor som intervjuats har haft arbete, ekonomi, 

ett rikligt socialt nätverk och är uppvuxna under familjeförhållanden där våld aldrig har 

förkommit, har de ändå utsatts för våld under en längre period i en nära relation. Detta påvisar 

vilken stark inverkan  de emotionella bindningarna samt nedbrytningsförloppet har på kvinnor 

utsatta för våld i nära relationer.  

 

7.2 Reflektioner 

 

Då vårt urval varit begränsat och endast bestått av fem tidigare våldsutsatta kvinnor kan 

resultaten vara begränsade och kan även innebära att de inte går att generalisera på en större 

grupp. Vidare har samtliga av våra informanter varit relativt unga (23-27 år) när de inlett 

relationer med männen. Hade vårt urval tillhört en äldre generation är det möjligt att resultaten 

skulle kunnat skilja sig, då det inte är osannolikt att äldre personer har uppfostrats med andra 
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värderingar och normer som existerat genom tiderna om vad det innebär att vara kvinna 

respektive man i en relation. 

Mäns våld mot kvinnor  i nära relationer är ett samhällsproblem (Socialstyrelsen 2004:133). 

Frågan är hur det kan komma sig i ett så modernt samhälle som Sverige då Eliasson (1997) 

menar att Sverige troligtvis ligger i topp internationellt sett i fråga om lagstiftning som strävar 

efter kvinnors och mäns lika möjligheter till utbildning, arbete och familjeliv (ibid:81- 82). Ser vi 

till hur mäns våld mot kvinnor har sett ut genom historien så har det visserligen gått framåt då 

det inte längre är lagligt att aga sin hustru och att vi sedan 1998 har en kvinnofridslag i 

Brottsbalken. Ändå existerar ett stort mörkertal vad avser mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer då alla brott inte kommer till polisens kännedom (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 8 

april 2013). Vi tänker att detta kan bero på att samhällstrukturen och de olika normer och 

värderingar som fortfarande existerar  från förr. Att dem är svåra att förändra och bryta helt kan 

bero på att samhället är uppbyggt av dessa historiska normer och värderingar. Samtidigt bör det 

strävas efter att samhället ska bli mer jämställt då det finns risker med att nöja sig med att 

samhället i Sverige har blivit mera jämställt för kvinnor om vi jämför med hur det såg ut förr. 

Riskerna med detta kan innebära att utvecklingen mot ett mera jämställt samhälle stannar av, att 

män förblir överordnade och kvinnorna underordnade och att mörkertalet av kvinnor som är 

utsatta för våld av sina män förblir stort.  Som tidigare nämnts har vi inte sökt efter 

individualpsykologiska förklaringar till studiens frågeställning, det vill säga att vi inte sökt 

förklaringar i kvinnornas och männens personlighetsmässiga drag.  

Vi är trots allt medvetna om att våld mot kvinnor i nära relationer även kan innefatta 

individualpsykologiska förklaringar då det är männen som slår kvinnorna och inte 

samhällsstrukturen. Det är därtill inte heller alla män som undertrycker och utövar våld mot 

kvinnor. Hade vi utgått från ett individualpsykologiskt perspektiv hade resultaten kunnat se 

annorlunda ut. I vissa av intervjuerna med kvinnorna har det framkommit att männen haft en låg 

självkänsla på grund av ”en svår barndom” samt att de varit osäkra på sin mansroll.  

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett samhällsproblem som fått stort utrymme i media. Trots 

det verkar ingen enad förståelse för problematiken föreligga. Många människor, inte minst de 

som inte är insatta i ämnet, kan ha funderingar över hur det kommer sig att kvinnor stannar kvar i 

destruktiva förhållanden. Under studien har vi fått fördjupad kunskap kring problematiken och 
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dragit slutsatsen att detta inte är något ”fritt val” utan är mer komplext än så. För att 

samhällsproblemet ”mäns våld mot kvinnor i nära relationer” ska kunna reduceras är en kunskap 

betydelsefull för alla de människor som inte känner till den process som kvinnorna genomgår. 

Inte minst för de professionella som kommer i kontakt med de våldsutsatta kvinnorna. 

Då studien visar att kvinnorna undertrycks till att stanna kvar i de destruktiva förhållandena 

reflekterar vi över att fokus borde riktas mot våldsförövarna, det vill säga på den som utövar 

våldet och inte på kvinnorna. Idag är våld mot kvinnor i nära relationer inte lagligt i Sverige, 

men det sker fortfarande i hög omfattning. Vad är det som gör att männen utövar våld mot dem 

de säger sig älska? Hur resonerar männen? Varför lämnar mannen inte kvinnan? Dessa 

frågeställning anser vi ligga till grund för framtida forskning för att inte skuldbelägga kvinnorna 

och istället rikta fokus mot våldsförövarna.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 
 

Inledningsvisi förhållandet 

Hur träffades du och din dåvarande partner?  

Hur upplevde du honom som person när ni träffades?  

Hur upplevde du att han var mot dig? 

 

Förändringsprocessen 

När började han förändras? 

Pratade du med någon om hans förändrade beteende gentemot dig?  

Hade du samma typ av kontakt med vänner och familj som innan förhållandet inleddes?  

Upplevde du att du förändrades som person? (från hur du var före förhållandet) 

Uppfattade din omgivning någon gång att ert förhållande förändrats? 

 
Våldet 

Kan du beskriva det våldet som du upplevt?  

Vilka känslor har du känt genom förhållandet gentemot mannen?  

Vad var det som gjorde att du inte lämnade mannen trots att du utsattes för våld?  

Vad ansåg du om våld i nära relationer innan du gick in i förhållandet med mannen? 

Vad ansåg du om våldet du utsattes för av din man?  

Förändrades din uppfattning om vad som var acceptabelt och inte ju längre tid de gick? 

 

 

 


