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ABSTRACT:  

The purpose of this study is to gain a better understanding of women who have been abused by 

their partners. The study also examines how violence takes shape in a relationship. Based on a 

qualitative text analysis of three autobiographies and one novel, we have obtained the material 

for this study. The three selected autobiographies are; "I have not told you everything” by Jessie 

Andersson, "The nightmare" by Maria Dahlén and "It would be a pleasure to kill you" by 

Magdalena Graaf and the novel "Hidden" by Liza Marklund. To gain a better understanding of 

this topic, we have used the following theories; the process of normalization of violence, gender 

and masculinity. The analysis of the study is divided into two chapters. In the first chapter we are 

going to analyze the "Women's experiences as subjects to violence in relationships", where 

similarities in the four books are revealed, as well as the women’s experiences. The second 

chapter highlights "The underlying reasons why abuse exists in these relationships". This chapter 

shows what the gender roles of a man and a woman are, as told in the relationships described in 

the books.  

The results of this study show that women first become exposed to psychological violence which 

later also becomes physical. Women, who live in these conditions, adapt to the men’s behavior 

and feel shame, guilt, fear and powerlessness about their lives. Furthermore we discuss the 

society’s influential role towards women who are abused. The society and the social workers, 

should have an understanding of this problem, in order to help the women and understand why 

they stay in abusive relationships. 
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TITEL: Vad har jag gjort för att förtjäna detta?– En studie av kvinnors upplevelser i 

våldsutsatta relationer. 

 

FÖRFATTARE: Nariné Bedrossian och Victoria Ozga 

 

SAMMANFATTNING:  

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för kvinnor som levt i våldsutsatta relationer. 

Studien undersöker även hur våldet tar sin form i ett förhållande. Utifrån en kvalitativ textanalys 

av tre självbiografier och en roman får vi fram studiens textmaterial. De tre utvalda 

självbiografierna är; ”Jag har inte berättat allt” av Jessie Andersson, ”Nattmaran” av Maria 

Dahlén och ”Det ska bli ett sant nöje att döda dig” av Magdalena Graaf samt romanen ”Gömda” 

av Liza Marklund. För att få förståelse kring ämnet har vi använt oss av teorierna; Våldets 

normaliseringsprocess, genus och maskulinitet. Studiens analys är indelad i två kapitel. I det 

första kapitlet analyserar vi ”Kvinnors upplevelser i ett våldsutsatt förhållande” där likheter i de 

fyra böckerna framkommer samt kvinnornas upplevelser. Det andra kapitlet belyser ”De 

bakomliggande faktorerna till den våldsutsatta relationens existens” visar på att könsroller 

angående vad som är ”man” och ”kvinna” existerar i relationerna i de fyra böckerna.  

Resultatet för denna studie visar att kvinnor först blir utsatta för psykiskt våld och som sedan 

även övergår till fysiskt. Kvinnorna som lever i dessa förhållanden anpassar sig efter männen och 

känner skam, skuld, rädsla och maktlöshet över sin livssituation. Vidare redovisas samhällets 

påverkande roll gentemot kvinnor som blir misshandlade. Samhället och de professionella 

socialarbetare bör ha kunskaper om denna problematik för att kunna hjälpa kvinnan samt förstå 

varför hon stannar kvar i förhållandet.  
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FÖRORD 

Denna studie har varit intresseväckande och bidragit till mer kunskap om mäns våld mot 

kvinnor. Vi har fått förståelse för varför kvinnor som blir våldsutsatta stannar kvar i förhållandet, 

detta för att kvinnorna inte alltid har något val. Vi ser denna studie som en lärorik inblick i hur 

vårt framtida yrke som socionomer kan komma att se ut.  

Uppläggningen har genomförts av diskussioner och tankar av båda forskarna. Studien har 

författats tillsammans och i samråd. Trots att vi haft olika åsikter om arbetets genomförande har 

vi efter många diskussioner tillsammans kunnat författa ett gemensamt examensarbete.  

Vi vill ägna ett stort tack till våra familjer och vänner som stöttat oss under studiens gång. Tack 

till vår handledare Dina Avrahami som kommit med goda råd och bra handledning, samt våra två 

korrekturläsare Simon Hedin och Helena E. Källgren.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Förr i tiden ansågs det vara en rättighet snarare än ett brott att slå sin fru. Det var alltså inte 

olagligt att bruka våld i nära relationer. Genom århundraden har lagstiftningen kring 

kvinnomisshandel reformerats. År 1864 upphörde agarätten och det blev förbjudet att aga sin 

hustru. Trots den ändrade lagstiftningen förekommer våld i nära relationer än idag (Widding 

Hedin 1997:60). Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) skriver på 

sin hemsida att mäns våld mot kvinnor sker varje dag och var som helst. ”World Health 

Organization” (WHO) klassificerar våld mot kvinnor som det största hälsohotet (Roks.se 2013). 

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) utsätts ca 25 000 kvinnor i Sverige för misshandel varje 

år. BRÅ hävdar även att det finns ett stort mörkertal och att endast var femte fall anmäls till 

polisen (Roks.se 2013). 

Organisationen ”Amnesty International” belyser på sin hemsida problematiken kring våldsutsatta 

kvinnor och menar att våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser och åldrar, oavsett etnisk, 

kulturell eller religiös tillhörighet (Amnesty.se 2013). Att kvinnor utsätts för våld av män är ett 

omfattande samhällsproblem (Roks.se 2013). Mona Eliasson (1997) menar att diskussionen om 

mäns våld mot kvinnor har legat under ytan en lång tid, men har på senare år uppmärksammats 

mer eftersom intresset för ämnet har ökat (ibid:14). Mäns våld mot kvinnor behandlas numera 

som ett problem (ibid:25). Vidare menar ROKS att våldtäkter och mäns våld mot kvinnor har sin 

grund i den ojämlika maktobalans som finns mellan män och kvinnor (Roks.se 2013). 

Kvinnofridslinjen (2013) skriver på sin hemsida om hur en relation mellan en man och en kvinna 

successivt förändras från att vara kärleksfull till att bli våldsam. En relation börjar som de flesta 

relationer med kärlek och förälskelse där mannen uppvaktar kvinnan i ett förhållande. Därefter 

förändras relationen steg för steg. Mannen blir dominant och ställer oskyldiga och ofarliga krav 

på kvinnan. I och med att mannens kontroll och våld ökar, förändras relationen mellan mannen 

och kvinnan. Kvinnan anpassar sig successivt till mannens beteende och krav, därmed undviker 

hon att hamna i konflikt med honom. Om kvinnan visar motstånd leder det oftast till 

våldsutövning. Kvinnofridslinjen (2013) hävdar att misshandeln vanligtvis börjar med psykiskt 

våld, där kvinnan exempelvis utsätts för nedtryckande kommentarer som resulterar i att kvinnan 

tappar sitt självförtroende. Därefter tar det fysiska våldet sin form i relationen.  
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Kvinnan kan även bli isolerad och förlorar sina sociala kontakter och umgås endast med mannen. 

Kvinnan blir i detta stadie beroende av sin man och har tillslut endast känslomässig kontakt med 

honom (Kvinnofridslinjen 2013). 

Denna studie belyser kvinnors utsatthet i en våldsutsatt relation med sina män. Utifrån tre utvalda 

självbiografier samt en roman kommer vi att diskutera och belysa våldsutsatta kvinnors 

upplevelser. I studien kommer det att fokuseras på hur kvinnorna i böckerna framställer sina liv i 

våldsutsatta förhållanden. Vi kommer även att fördjupa oss i de likheter som återfinns i de fyra 

utvalda böckerna, detta för att undersöka om kvinnorna upplevt likartade händelseförlopp i de 

våldsutsatta relationerna.   

Vi har valt att fortsätta med vår B-uppsats som behandlade ämnet mäns våld mot kvinnor, där 

studien undersökte skälen till varför män utövar våld mot kvinnor. Denna studie kommer däremot 

att belysa kvinnans perspektiv och upplevelser i ett våldsutsatt förhållande. Anledningen till 

denna studie är att vi brinner för detta ämne och att vi kan se oss själva arbeta med detta 

allvarliga samhällsproblem inom vårt professionella yrkesliv som socionomer. 

Ett problem som vi stött på under studiens gång var svårigheterna med att få kontakt med kvinnor 

som levt i våldsutsatta relationer, eftersom vi studerar ett känsligt och privat område i en kvinnas 

liv. En av anledningarna till detta kan vara att kvinnorna inte känner sig bekväma med att berätta 

om sina upplevelser. Av respekt för de våldsutsatta kvinnornas identitet och deras förflutna har vi 

därför valt att analysera offentliga böcker, tre självbiografier och en roman som är skrivna av 

kvinnor. 

Studiens titel har sitt ursprung i Magdalena Graafs bok (2006) där hon ständigt frågar sig själv; 

”Vad har jag gjort för att förtjäna detta?”. Magdalena (2006) söker förståelse kring varför hon 

utsätts för fysiskt och psykiskt våld (Graaf 2006:97). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för kvinnor som levt i våldsutsatta relationer. 

Studiens syfte uppnås genom en analys av tre självbiografier och en roman där fokus ligger på 

kvinnornas upplevelser. 

Frågeställningar:  

1. Hur uppfattar kvinnorna i de utvalda böckerna sina liv under den period de levt i ett 

våldsamt förhållande? 

2. Finns det några bakomliggande faktorer till den våldsamma relationens existens?  

1.3 Avgränsningar 

Denna studie berör ämnet ”Mäns våld mot kvinnor”. Studien belyser endast kvinnan i ett 

förhållande med en man, för att förstå hur kvinnorna levt under de speciella utsatta 

omständigheterna. Denna studie belyser kvinnornas perspektiv i de fyra utvalda böckerna. 

Böckerna vi valt att studera är tre självbiografier: ”Jag har inte berättat allt” skriven av Jessie 

Andersson (2011), ”Nattmaran” skriven av Maria Dahlén (1995), ”Det ska bli ett sant nöje att 

döda dig” skriven av Magdalena Graaf (2006), och romanen ”Gömda” som är baserad på en sann 

historia skriven av Liza Marklund (2001). De fyra böckerna är skrivna av svenska författare och 

utspelar sig i Sverige mellan åren 1984 – 2010 och belyser ett aktuellt samhällsproblem. 

Anledningen till valet av tre självbiografier är att författarna till dessa böcker själva har upplevt 

det studien ämnar att studera. Sam Larsson, Yvonne Sjöblom & John Lilja (2008) menar att 

livsberättelser omfattar en inneboende sanning. Detta eftersom att böckerna speglar ett verkligt 

liv som i dessa fall innefattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Kvinnorna i självbiografierna 

beskriver detaljerat om sin utsatthet under den tid de levt med sina män (ibid:139). Liza 

Marklund (2001) har däremot skrivit romanen (Gömda) om en kvinna som levt i en våldsutsatt 

relation. Vi har tagit del av den kritik som Liza Marklund fått där det hävdas att det som nämns i 

boken inte är sant. Liza Marklund (2001) dementerar dock kritiken och menar att berättelsen är 

baserad på en sann historia men att det inte ska tas allt för detaljerat. På grund av detta kan boken 

inte anses som en biografi utan är en roman menar hemsidan Newsmill.se (Newsmill.se 2013). 

Trots denna kritik valde vi att använda oss av Liza Marklunds (2001) bok eftersom den speglar 

ett våldsamt förhållande, som är relevant i vår studie. 
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Skillnaden mellan självbiografi och roman: 

Självbiografi är en genre där författaren berättar om sitt liv eller delar av det samt erfarenheter. 

Författaren speglar fakta om sitt liv på ett personligt sätt. Trovärdigheten i självbiografin beror på 

hur författaren gått tillväga för att ge en rättfärdig och presentabel sanning av sitt liv (Johansson 

2012:223; NE.se 2013). 

En roman är till skillnad från självbiografier inte endast avsedd att framföra verklighetsbaserade 

berättelser. Romaner skrivs ofta för att underhålla läsaren, men kan även innefatta ett syfte som 

exempelvis att kritisera en specifik aspekt i samhället (NE.se 2013). 

1.4 Uppläggning 

Uppläggningen av denna studie framförs på följande sätt: I kapitel ett diskuteras inledningen där 

fenomenet ”mäns våld mot kvinnor” presenteras. I studiens andra kapitel redovisas metod för 

insamling av text material samt hur vi som forskare gått tillväga. Tidigare forskning kring våld i 

nära relationer presenteras i studiens tredje kapitel och i det fjärde kapitlet framförs teorier om 

genus, maskulinitet och våldets normaliseringsprocess. I femte kapitlet presenteras studiens 

textmaterial där vi för en kort sammanfattning av de utvalda böckerna. Vidare analyseras 

textmaterialet i både kapitel sex och sju, och sedan följs av det sista kapitlet där vi presenterar 

studiens diskussion.  
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2. METOD 

I detta metodkapitel beskrivs den utvalda metoden för insamling av textmaterial, hur vi gått 

tillväga i sökningen efter lämpliga texter samt tillvägagångssättet vid bearbetningen av hur vi 

tagit oss an materialet. Kapitlet beskriver även hur arbetet med det insamlade textmaterialet 

genomfördes. 

2.1 Metod för insamling av textmaterial 

Den utvalda metoden för denna studie är en kvalitativ textanalys. Denna metod hjälper studien att 

få fram den huvudsakliga meningen när vi noggrant läser texterna i dess helhet eller delar av dem 

samt undersöker kontexten som berättelserna ingår i. Genom en intensiv och noggrann läsning av 

texterna kan vi få fram det dolda innehållet i böckerna, det vill säga det som kan finnas mellan 

raderna. Det dolda innehållet kan vara avgörande för berättelsens helhet och syfte (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012:210). Studien använder sig även av den narrativa metoden 

som syftar till att förstå människan och människans upplevelser utifrån livsberättelser (Larsson, 

Sjöblom & Lilja 2008:29).  

De fyra böckerna som vi valt att studera är berättande i sin karaktär. Kvinnorna återberättar sina 

livsberättelser och förklarar vad de upplevt (ibid:29). Vi studerar även kvinnornas känslor kring 

misshandeln samt varför kvinnorna valde under en lång tid att stanna kvar. Utgångspunkten för 

den narrativa metoden är hur vi som forskare förstår och skapar mening utifrån det vi tolkar i 

böckerna (ibid:138). Det människor varit med om tidigare i sina liv påverkar och formar dem till 

de individer de är idag.  

2.2 Tillvägagångssätt 

För att få fram textmaterial har vi sökt efter böcker som är relevanta för det ämne vi studerar, 

vilket är kvinnor i våldsutsatta relationer. Vi har sökt i databaser, bibliotek och olika nätboklådor. 

Följande sökord har används: misshandel, mäns våld mot kvinnor, utsatta kvinnor men också 

namn på kända författare som vi vet skrivit självbiografier inom detta ämne. Vi fann tre 

självbiografier och en roman som anses relevanta för denna studie. 

2.3 Bearbetning av data och analys 

Göran Bergström och Kristina Boréus (2012) menar att textanalys innefattar flera inriktningar. En 

utav dessa inriktningar är Narrativanalys. Den narrativa analysen fokuserar på berättelsen och 
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berättandet. Den hjälper oss att studera olika händelser av en berättelse, exempelvis hur 

händelserna är uppbyggda, när händelserna inträffar och vilka karaktärer som kommer till tals. 

Man kan även analysera hur något framställs och berättas, exempelvis hur berättaren förhåller sig 

till berättelsen, antingen med inlevelse eller distanserat (ibid:25). Som forskare i denna studie 

undersöker vi olika teman, aspekter och perspektiv som kommer till uttryck i de fyra utvalda 

livsberättelserna. När vi skribenter analyserar vår empiri finner vi relevant material som hjälper 

oss att uppnå vårt syfte. Anna Johansson (2012) menar att vid studerandet av livsberättelser 

skapar människor identitet och ger sina liv mening, det vill säga författarna till dessa fyra utvalda 

böcker sätter sina tolkningar av sig själva i centrum (ibid:23).  

Vid utförandet av en textanalys bör man använda sig av en särskild metod/instrument som hjälper 

forskaren att sortera sitt material. Detta kallar Bergström och Boréus (2012) för ”kodschema”, 

vilket innebär att man skapar ett instrument för analys som passar in till den utvalda texten. 

Kodschemat kan innehålla olika kodningsenheter såsom vissa ord, teman eller argument 

(ibid:54). I vår studie har vi utifrån våra två frågeställningar skapat ett kodschema som innefattar 

två teman. Det första temat är: Kvinnornas upplevelser i ett våldsutsatt förhållande och det andra 

temat är: De bakomliggande faktorerna till den våldsutsatta relationens existens. Dessa två teman 

är våra utgångspunkter och kommer att diskuteras och analyseras i studiens sjätte och sjunde 

kapitel. 

I denna studie utgår vi från en induktiv ansats. Med induktiv ansats menas att vi drar slutsatser 

utifrån vårt empiriska material. Vi är även medvetna om att vi inte kan dra generella slutsatser om 

våldsutsatta kvinnor, eftersom vårt empiriska material endast undersöker fyra skönlitterära verk 

(Thurén 1991:19,20). Utifrån det empiriska materialet finner vi sedan anpassningsbara teorier och 

tidigare forskning som hjälpt oss att förstå problematiken kring mäns våld mot kvinnor. 

Vi har läst de utvalda böckerna med ”pennan i handen”. Vi har markerat i böckerna och antecknat 

de aspekter vi anser är intressanta och lämpliga att belysa i vår uppsats. Vi har renskrivit våra 

anteckningar på dator och bearbetat formuleringarna ytterligare. Vi skapade dessutom 

sammanfattningar av böckerna som vi använt i uppsatsen. Dessa sammanfattningar har vi 

placerat i studiens femte kapitel med textmaterial.  
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Fördelen med den kvalitativa textanalysen, som i vårt fall även innefattar den narrativa metoden, 

är att vi ständigt har kvinnorna och deras upplevelser i fokus. Nackdelen med att studera färdiga 

texter är att vi inte skapat textmaterial utifrån egna intervjuer med informanter. På grund av detta 

kan vi inte fråga efter svar utan endast tolka det som författarna redan skrivit. En annan aspekt är 

att materialet är avgränsat till de tre självbiografierna och romanen, samt belyser det kvinnorna 

skriver om. Texter som redan är skrivna och tryckta i bokform är tillgängliga för alla. Detta 

innebär att böckerna är mer öppna för olika tolkningar, det vill säga de som läser har möjligheten 

att göra sina egna tolkningar. 

2.4 Etiska hänsynstagande 

Vi har valt att studera författarnas livshistorier i självbiografierna där de själva väljer vad och hur 

de vill framhäva sina livsberättelser. När det gäller boken ”Gömda” har vi beaktat det faktum att 

det som skrivs i boken inte beskriver författaren Liza Marklunds liv. Att studera publicerad text 

lättar på de etiska överväganden eftersom berättelserna är offentligt publicerade, vilket resulterar 

i att vi inte är skyldiga att värna om författarnas integritet. 

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi redovisat de utvalda metoderna för denna studie. Metodvalet för det 

empiriskt material är kvalitativ textanalys och metod för bearbetning av data och analys är 

narrativanalys. Vi redogör även för hur vi gått tillväga för att få fram vårt empiriska material.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel ägnas åt tidigare forskning och behandlar problematiken kring en kvinnans 

perspektiv i situationer där hon utsätts för våld i en nära relation. Studien använder sig av fyra 

forskningsresultat som berör fenomenet ”Mäns våld mot kvinnor”. Vi inleder kapitlet med en 

presentation av de utvalda forskningarna. Därefter beskrivs våldet som kvinnor kan utsättas för 

samt skälen till varför kvinnor stannar i våldsutsatta relationer.  

3.1 Presentation 

Vi inleder med att presentera kort om alla fyra författare och deras forskningsresultat. 

- Mäns våld mot kvinnor av Mona Eliassons (1997) 

Mona Eliasson (1997) är forskare och docent i psykologi vid Uppsala universitet vid 

psykologiska institutionen Centrum för kvinnoforskning. I sin bok ”Mäns våld mot kvinnor” vill 

Eliasson (1997)  ge en klargörande förståelse för kvinnomisshandel och våldtäkt på ett 

individuellt och samhällsbetecknat plan. Eliasson (1997) förklarar kvinnovåldets utseende, 

orsaker, förekomst, utveckling samt eventuella uppfattningar om våldet. 

- Det kan hända vilken kvinna som helst av Lena Widding Hedin (1997)  

Lena Widding Hedin (1997) är sociolog och doktorand vid Medicinska fakulteten i Göteborg. 

Under tiden hon skrev boken ”Det kan hända vilken kvinna som helst” (1997) arbetade hon på 

avdelningen för obstetrik och gynekologi eftersom forskningen hon bedrev på den tiden var 

tydligt sammankopplad med ämnen inom kvinnosjukvården. Widding Hedin (1997) har även 

arbetat på en kvinnojour och har på Göteborgs universitet forskat om kvinnors hälsa (Ibid:5). 

Widding Hedins (1997) bok är på ett teoretiskt sätt en handbok med översikt av problemen kring 

kvinnomisshandel. Boken beskriver bland annat hur man på ett bra sätt skall bemöta en kvinna 

som blivit misshandlad (ibid:8). 
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- Slagen dam – Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning av 

Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand & Anne-Marie Kalliokoski (2001).  

Eva Lundgren (2001) är professor med speciell inriktning på våld mot kvinnor, Gun Heimer 

(2001) är chef och docent på RiksKvinnoCentrum, Jenny Westerstrand (2001) har en jur. kand. 

och arbetar på Uppsala universitet och Anne-Marie Kalliokoski (2001) arbetar på Uppsala 

universitets Sociologiska institution. 

De fyra ovan nämnda författarna har tillsammans utfört en omfångsundersökning om våld mot 

kvinnor (2001). Författarna sände ut frågeformulär till 10 000 kvinnor i samarbete med 

Statistiska Central Byrån (SCB). Svaren i omfångsundersökningen har bearbetats statistiskt samt 

sammanställts och tolkats. Resultatet i undersökningen visade att olika typer av våld som 

förekommer är exempelvis: psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Omfångsundersökningen visar att 

våldet är vanligt återkommande och finns över allt. Resultatet visar enligt Lundgren m.fl. (2001) 

att kvinnor inte har någon rättighet i det ”jämställda Sverige”. Med denna forskning vill 

Lundgren m.fl. påvisa att våldet existerar och förhoppningen är att undersökningen ska väcka 

intresse att motarbeta våldet.  

- Män, kvinnor och våld – Per Elis Eliasson (2000) 

Per Elis Eliasson (2000) är socionom och har under många år arbetat som rådgivare vid 

Manscentrum, ett kriscentrum för män i Stockholm. Utifrån sin bok ger Eliasson en klar bild om 

problematiken kring våld i nära relationer. Han påvisar även eventuella lösningar kring 

problematiken. Denna bok riktar sig främst till professionella som arbetar med våldsproblematik, 

men även människor som finner detta ämne intressant.  

3.2 Våldet 

Kvinnomisshandel verkställs av en man mot en kvinna som hon har eller har haft en relation med. 

Misshandeln karaktäriseras som fysiskt, psykiskt och sexuellt. Detta kan upprepas dagligen samt 

successivt öka. Misshandel kan gestaltas som verbala trakasserier, knuffar och slag, ekonomiska 

begränsningar, påtvingade sexuella handlingar, angrepp och hot med vapen samt förnedring 

(Widding Hedin 1997:9).  

Med kvinnomisshandel avser mannen i ett förhållande att med uppsåt dominera, skada och 

kontrollera kvinnan (ibid:9–10). Kvinnan i detta förhållande anses vara oförmögen till att styra 
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och kontrollera sin situation, hon känner sig fångad. Widding Hedin (1997) menar att fysiska 

skador oftast är synliga, men att psykisk misshandel och hot inte får underskattas (ibid:10). Det 

fysiska våldet är enklare att dokumentera med tanke på att det är mer synligt hos offret. När det 

gäller psykiskt våld skadas kvinnans självuppfattning och det lämnar ofta djupa och långvariga 

spår hos henne. Det mentala våldet karaktäriseras av kränkningar, nedsättande ord, hot och är ofta 

regelbundna i ett våldsamt förhållande (Eliasson 1997:29).  

 

3.2.1 Självmord 

Lundgren et.al (2001) menar att kvinnor som varit utsatta för våld jämfört med kvinnor som inte 

har erfarenhet av våld tenderar att i högre grad fundera på att begå självmord. Det vill säga att 

kvinnor som varit våldsutsatta ofta har starka självmordstankar. Speciellt kvinnor som blivit 

utsatta för sexuellt våld har i större grad självmordstankar jämfört med de kvinnor som inte har 

erfarenhet av våld (ibid:58). 

3.3 Skälen till varför kvinnor stannar i våldsutsatta relationer  

3.3.1 Rädsla 

M. Eliasson (1997) menar att det i Sverige lever tusentals kvinnor i våldsutsatta relationer som 

känner rädsla för att mista sina liv. Kvinnorna måste ständigt vara på sin vakt när de vistas 

utomhus samt att de ibland inte vågar lämna sina hem och gå ut (ibid:25). Samtidigt förklarar 

Widding Hedin (1997) att när mannen utsätter kvinnan för olika former av våld skapar han en 

rädsla hos kvinnan (ibid:43). Författaren hävdar också att den största förlusten för kvinnor i ett 

våldsutsatt förhållande är känslan av osäkerhet. Vid det tillfälle kvinnan känner rädsla då mannen 

exempelvis hotat henne har mannen gjort sig skyldig till brott (ibid:10,18). 

Vidare menar Per Elis Eliasson (2000) att kvinnor som utsätts för våld kan känna rädsla för sitt 

liv, sina barn, skilsmässa, polisutredningar och för att exponeras inför vänner och familj. Utifrån 

de ovannämnda forskningarna är rädsla något som kvinnor i våldsutsatta relationer känner. Att 

kvinnan i detta fall känner rädsla för sin man, blir kvinnan osäker angående hur hon ska uppträda 

inför mannen.  

P. Eliasson (2000) menar att familjen är ett ”personligt projekt” för många kvinnor som de inte 

vill ge upp. Kvinnorna väljer att förlåta den våldsamma mannen och hans handlande för att rädda 

det ”personliga projektet” och undvika skilsmässa. Vidare menar P. Eliasson (2000) att kvinnor 
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även kan förlåta män på grund av rädslan för att leva ensamma, för barnens skull, ekonomiska 

skäl eller för att kvinnan känner sig skyldig till våldet (ibid:46).  

3.3.2 Makt 

Kvinnan som blir utsatt för våld anser ofta att hon inte kan lämna mannen av anledningen att 

mannen behöver henne. Kvinnan blir ständigt påmind om att mannen är beroende av henne, till 

exempel kan han i vissa fall hota henne med att begå självmord om hon väljer att lämna honom 

(Eliasson 1997:118). M. Eliasson (1997) menar att det finns flera studier som visar att om 

kvinnan inte har tänkt på sin säkerhet när hon bestämmer sig för att lämna mannen, kan hon råka 

illa ut. Vid det här laget vet kvinnan att mannen har större makt över henne, han respekterar inte 

hennes umgängesregler och bryr sig heller inte om deras gemensamma barn. Kvinnan känner sig 

allt mer sårbar, maktlös och inkompetent varje gång mannen utövar fysiskt och psykiskt våld. 

Samtidigt känner sig kvinnan mer beroende av mannen som nu har makten över henne. Väljer 

kvinnan att lämna sin man som utsatt henne för våld kan han under alla omständigheter kämpa 

för att få henne tillbaka. Mannens desperata beteende lyfts fram genom att han ofta förföljer 

henne samt att han kan vara kapabel till att spionera på henne (ibid:121). Vidare menar Lundgren 

m.fl. (2001) att våldet inte alltid upphör efter att kvinnan lämnat mannen som misshandlat henne. 

Våldsbenägna män fortsätter ofta med att kränka, skada och hota kvinnan. När våldet minskar 

kan mannen fortfarande utsätta kvinnan för hot, kränkningar, förföljelser genom att ringa hem till 

henne eller dyka upp utanför hennes bostad (ibid:33).  

Vidare beskriver M. Eliasson (1997) att män förklarar sitt våldsamma beteende utifrån två 

anledningar. En utav anledningarna till att männen ursäktar sina våldsamma handlingar är att de 

skyller på alkoholförtäring eller stress. Den andra anledningen är att mannen skyller på kvinnans 

beteende och på så sätt gör sig själv till offer istället för förövare (ibid:111,112). Lundgren m.fl. 

(2001) belyser kvinnans underlägsna roll i förhållandet till mannen. När mannen kontrollerar 

kvinnas liv minskar hennes livsutrymme. Det innebär att mannen kontrollerar hennes liv och 

hindrar henne från att umgås med vänner och familj, kränker henne, utövar våld mot henne och 

har makten över hennes ekonomi. I denna situation kränks kvinnans integritet och hennes 

självkänsla bryts ned (ibid:29). 
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3.3.3 Skuld 

M. Eliasson (1997) belyser problematiken kring konventioner och felaktiga föreställningar kring 

mäns övergrepp mot kvinnor. Hon menar att man lägger skulden på kvinnan som blivit utsatt och 

inte skuldbelägger mannen som i detta fall är förövaren. Författaren belyser vidare det 

effektivaste sättet att kontrollera kvinnans beteende, vilket är att ge henne skuldkänslor 

(ibid:25,112). Widding Hedin (1997) menar också att kvinnor som blivit misshandlade inte bär 

ansvaret för misshandeln.  

Författaren hävdar att samhället har en annan syn på detta. Samhället anser ofta att skulden till 

viss del ligger hos kvinnan och inte hos mannen. Vid flera tillfällen får kvinnan skylla sig själv, 

eftersom hon ”provocerat” mannen (ibid:27). P. Eliasson (2000) belyser kvinnans skuld och 

menar att varje gång en kvinna utsätts för återkommande misshandel känner hon skuld för det 

som inträffat. Orsaken till varför en misshandlad kvinna oftast stannar i en relation är för att hon 

känner sig misslyckad och har därför svårt att säga emot mannen. Kvinnan får i denna situation 

ingen möjlighet att försvara sig, utan ger upp. När detta sker riskerar våldet att normaliseras och 

institutionaliseras (ibid:47). 

 

3.3.4 Skam 

Vidare påstår M. Eliasson (1997) att kvinnor som blivit utsatta för våld oftast får reaktioner som: 

”lite får du tåla” och att ”alla äktenskap har sina problem”. Accepterar kvinnan reaktionerna från 

myndigheterna godtar hon även våldet och blir då ett offer för mannens handlande (ibid:45). 

Widding Hedin (1997) menar att det finns en del kvinnor som lever i våldsutsatta förhållanden 

där de undviker att berätta om sina liv till andra. Exempelvis kan kvinnan tro sig vara den enda 

kvinnan som lever i ett sådant förhållande, kvinnan tror sig förtjäna våldet och misshandeln som 

hon utsätts för när hon inte ”lyder” mannen. Hon kan även ha känt skam eftersom att hon 

fortfarande lever tillsammans med mannen trots att hon tidigare sökt hjälp hos olika myndigheter 

(ibid:34).  

 

3.3.5 Myndigheterna 

M. Eliasson (1997) uppmärksammar problematiken kring kvinnor som söker skydd och hjälp hos 

myndigheter. Myndigheterna uppmärksammar inte kvinnornas rädsla och hjälp, utan de väntar 

tills våldet blir ett tragiskt faktum, och det är först då myndigheterna agerar. Kvinnor som är offer 
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för mäns våld anses ofta som ett ”problem” och därmed behandlas kvinnorna inte som trovärdiga 

(ibid:26).  

M. Eliasson (1997) diskuterar kring attityder och stereotyper angående vilka kvinnor som utsätts 

för våld. Hon menar att medkänsla och förståelse för kvinnorna och deras situation möjligtvis 

finns om man har kunskap om våldsutsatta kvinnor. Den vanliga uppfattningen om våldsutsatta 

kvinnor är att om kvinnan verkligen vill leva ett liv fritt från våld skulle hon göra det. Det vill 

säga: hon får skylla sig själv om hon valt att stanna kvar hos mannen som misshandlar henne 

(ibid:40). Widding Hedin (1997) förklarar de eventuella fördomar som finns i samhället gällande 

kvinnor som lever i våldsutsatta förhållanden. Författaren menar att kvinnan vid flera tillfällen 

försökt hindra mannen att utöva våld mot henne, samt att hon försökt lämna honom. När man 

sätter etiketter på kvinnor som blir misshandlade har man ingen förståelse kring vad kvinnan 

faktiskt utsatts för. Som M. Eliasson (1997) tidigare nämnt angående skulden kvinnan får på 

grund av mannens handlingar belyser även Widding Hedin (1997) att man fokuserar på mannen 

som ett offer, istället för att inse att den misshandlade kvinnan egentligen är offret för mannens 

handlande (ibid:24).  

3.3.6 Våldet anses normalt 

M. Eliasson (1997) menar att kvinnor som utsätts för våld av sina män har svårt att erkänna det 

de utsätts för. Till en början förnekar kvinnorna sina upplevelser, det vill säga det dröjer innan 

kvinnorna inser vad de utsatts för. Mannen kan försvara sina handlingar genom påståenden om att 

han varit berusad, trött eller arg (ibid:23). M. Eliasson nämner en kvinna som beskriver att våldet 

blivit en förväntad del av hennes liv: ”En dag när man inte fick stryk var en bra dag”. Detta citat 

visar att kvinnan ansåg våldet som en del av vardagen när hon levde med en våldsam man 

(ibid:123). P. Eliasson (2000) nämner vidare att kvinnor inte alltid vågar tala om det dem utsätts 

för. En normal reaktion är att kvinnan känner sig värdelös, dålig och ynklig. Enligt författaren 

resulterar detta i att hennes förmåga att skydda sig själv minskar (ibid:47). Widding Hedin (1997) 

uppmärksammar kvinnomisshandel som ett internationellt folkhälsoproblem som på senare år fått 

mer uppmärksamhet. Den som inte har förförståelse eller kunskap om hur det faktiskt är att leva i 

ett våldsutsatt förhållande kan ifrågasätta varför kvinnan valt att stanna kvar i förhållandet med 

mannen som misshandlar henne. Widding Hedin (1997) hävdar att de flesta förhållanden inte 

börjar med att kvinnan utsätts för våld eller misshandel. Dessa förhållanden kan fortgå så länge 



14 
 

kvinnan inte inser vad hon faktiskt utsätts för eller vad som faktiskt håller på att hända. Widding 

Hedin (1997) påstår att det är svårt för kvinnan i relationen att förstå och inse att mannen hon 

lever med också kan misshandla (ibid:7). Vidare menar Widding Hedin (1997) att i det flesta 

äktenskap eller relationer någon gång skett någon typ av misshandel (ibid:8). 

Avslutningsvis menar Lundgren m.fl. (2001) i undersökningen att myten om att förövaren, i detta 

fall mannen, är invandrare, har alkoholproblem eller är lågutbildad inte stämmer. De menar på att 

det inte finns ”en typ” av man som utsätter en kvinna för våld. Detsamma gäller för kvinnor som 

misshandlas, det finns inte ”en typ” av kvinna som blir utsatt (ibid:72).  

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi redovisat de fyra tidigare forskningarna som sammanfattningsvis förklarar 

några skäl till varför en kvinna stannar kvar i ett våldsutsatt förhållande. De vanligaste skälen är: 

rädsla, skam och skuld angående kvinnans situation samt makten som kvinnan utsätts för av sin 

man. Utifrån de utvalda forskningarna framkommer stereotyper och attityder som en del i 

samhället har gentemot våldsutsatta kvinnor. Forskningsresultatet tyder på att våldet blir till en 

vardag för kvinnan där hon lär sig att hantera och leva med den misshandel hon utsätts för. Med 

hjälp av tidigare forskning kommer vi i analyskapitlet få en ökad förståelse kring kvinnans 

upplevelser i den våldsutsatta relationen.  
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4. TEORIRAM 

I detta kapitel diskuterar vi två teoretiska perspektiv samt de teoretiska begrepp som författarna 

använder sig av. De tre utvalda teoretiska perspektiven är Våldets normaliseringsprocess och 

teorier om Genus och Maskulinitet. Dessa kommer att presenteras i enskilda avsnitt. De teoretiska 

perspektiven används senare vid analysen som syftar till att förstå kvinnans agerande i en 

våldsutsatt relation.  

4.1 Våldets normaliserings process 

Eva Lundgren (2004) beskriver våldet som sker i nära relationer som en process där våldet 

successivt normaliseras för kvinnan. När våldet förekommer ett flertal gånger och tillslut blir till 

en vardag för kvinnan upplever hon detta som normalt (ibid:17). Våldets normaliseringsprocess 

syftar till att kvinnan blir chockad efter det första slaget. Hennes första reaktion är att hon inte går 

med på det och anser att handlingen är oacceptabel. När våldet successivt ökar och blir en del av 

vardagen kommer kvinnan slutligen att acceptera och försvara det mannen utsätter henne för. 

Våldet tar form och kommer över tid att utvecklas och stabiliseras (ibid:49). 

Kvinnor som lever i en våldsutsatt relation utsätts för mannens maktposition. Det innebär att 

kvinnan har en underordnad roll gentemot mannen som har en våldsam och överordnad ställning 

i förhållandet. Lundgren (2004) menar att ett sådant förhållande kan upplevas som våldsamt och 

fridfullt samtidigt. Förhållandet kan alltså kännetecknas av både våld och kärlek (ibid:17). Ett 

annat sätt att se på mannens våld mot kvinnan ur kvinnans perspektiv, är att mannen uppvisar ett 

slags ”dubbelhet”. Mannens humör är växlande, exempelvis kan det handla om när mannen visar 

kärlek och ömhet. När han påvisar denna sida stärks kvinnans beroende av honom (Lundgren 

2004:57). En bidragande faktor till mannens maktposition kan vara kulturellt betingad. Det vill 

säga det som anses vara normalt både för mannen och kvinnan beror på de olika kulturer och 

samhällen som de lever i (ibid:18,19). 

Kvinnans livsutrymme minskar då mannen styr över hennes liv och utövar våld mot henne. Med 

detta menas att mannens verklighet blir hennes verklighet (Lundgren 2004:25). Kvinnor som 

utsätts för misshandel av sina partners brukar även bli isolerade både fysiskt och mentalt. 

Kvinnor får ingen möjlighet att umgås med andra människor utan männens tillåtelse. De män 

som utsätter sina kvinnor för våld nekar oftast kvinnorna ett socialt liv, bortsett från hennes 

arbetsplats. Hon utsätts även för mental isolering vilket innebär att hon inte får berätta om deras 



16 
 

liv för andra. En annan konsekvens av våldet är att kvinnor som lever i våldsutsatta förhållanden 

kan förlora sin självrespekt. Därmed hoppas kvinnan att ingen ska få reda på att hon behöver 

uppfostran och behöver lära sig var gränserna går. Kvinnans livsutrymme minskar så mycket att 

mannen kontrollerar henne, exempelvis vad hon får säga, göra, tänka och känna (ibid:26, 28, 32 

& 54). Genom att kvinnans livsutrymme minskar tar mannen även makten att styra hennes 

kvinnlighet. Mannen lär henne att vara ”kvinna” på hans villkor (ibid:50). Margareta Hydén 

(1995) menar att en kvinna som utsätts för våld även drabbas av känslor som förtvivlan och 

hjälplöshet (ibid:41). Mannen kontrollerar även kvinnans känslor genom att hon ständigt måste 

vara på sin vakt. Detta för att mannen inte ska bli aggressiv i sitt beteende och utöva våld 

(Lundgren 2004:26). 

4.2 Genus 

Genus har sitt ursprung i det engelska begreppet ”gender” som förklarar uppdelningen mellan 

”Man” och ”Kvinna”. Yvonne Hirdman (2004) belyser begreppet genus som skall förstås och 

användas på ett sätt som får oss att se det vi tidigare inte sett, det vill säga förståelse för hur 

”Man” och ”Kvinna” skapas. Vidare menar Hirdman (2004) att vi skapar grupperingar mellan 

könen, där denna uppdelning även sker i vårt samhälle (ibid:11). Detta belyser även Raewyn W. 

Connell (2006) som menar att genus skapas i det sociala sammanhanget mellan människor. Det är 

alltså vår sociala ordning i det vardagliga livet som får denna genusordning att existera (ibid:21).  

Begreppet genus och uppdelningen innefattar dolda underordningar, förtryck och uppfostran 

(Hirdman 2004:12). För att förstå begreppet genus har Hirdman (2004) skapat begreppet 

genussystemet. Med hjälp av genussystemet förklaras den första principen som belyser könens 

isärhållande, vilket betyder att manligt och kvinnligt skiljs åt. När könen delas upp skapas det en 

tydlig olikhet, det vill säga det uppstår en gruppering mellan ”man” och ”kvinna”. Detta kallar 

Hirdman (2004) för genusordningen (ibid:76). Den andra principen som Hirdman (2004) 

beskriver är den manliga överordningen. Detta förklarar hur mannen i ett historiskt perspektiv 

ansågs som värdefull. Ett exempel är när männen förr i tiden var ute och arbetade, medan 

kvinnan var hemma och arbetade med hushållssysslor. Ett annat exempel som tydliggör 

skillnaden mellan könen är när en pojke föddes firades födseln och det gav presenter. När en 

flicka föddes sågs detta som en besvikelse för familjen eftersom kvinnan förr i tiden ansågs vara 

oduglig (ibid:75,76). I exemplen ovan finner vi problematiken kring hur könen tilldelas olika 
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roller. Detta tyder på att vi haft uppdelningar mellan manligt och kvinnligt sedan tidigare, och att 

det än idag existerar skillnader mellan könen.  

Connell (2006) menar på att det har skapats uppdelningar i arbeten mellan kvinnor och män. 

Kvinnor utför de flesta hushållsarbeten och tar oftast hand om barnen. Vidare bekräftar 

författaren uppdelningen mellan könen och menar att det är betydligt enklare för män att ta sig in 

i arbetsmarknaden och få ett bättre avlönat arbete än kvinnor. Connell (2006) hävdar att vi idag 

tror oss leva i ett jämställt samhälle, men så är inte fallet. Ett exempel är att kvinnor tjänar cirka 

hälften av männens medelinkomst. Kvinnor blir alltså oftast ekonomiskt beroende av sina män på 

grund av den ojämlika inkomsten. Många män runt om i världen anser att deras kvinnor, som är i 

behov av dem, blir till deras ägodelar. Mannen får på så vis makten över sin kvinna (ibid:12). 

Hirdman (2004) hävdar att kvinnor är med på att skapa könsmönster kring ”Man” och ”Kvinna” 

och accepterar mannen som överordnad. Hirdman (2004) menar att de flesta kvinnor ser sina 

kroppar som svaga och mindre värda, i förhållande till män (ibid:74–76). Connell (2006) menar 

också att män och kvinnor skapar denna könsfördelning och ger exempel på amerikansk fotboll 

och dess genusinslag. Det är kraftiga män som springer på varandra i jakten på en boll medan 

smala lättklädda kvinnor dansar i pauserna (ibid:14).  

Under de senaste tvåtusen åren i den västerländska historien har Bibeln, författare, filosofer och 

vetenskapsmän uttryckt uppdelningen ”Man” respektive ”Kvinna”. Det vill säga att uppdelningen 

mellan könen redan existerade sedan ännu längre tillbaka i tiden. Fokus ligger på vad en kvinna 

bör, kan, eller skall göra och vad hon inte kan göra (Hirdman 2004:23). Utifrån Asta Ekenvalls 

avhandling menar Hirdman (2004) att könen var uppdelade på ett visst sätt under 1960-talet. På 

den tiden framställdes ”Män” som: Ljus, Kraft, Liv, Ande och Ren. ”Kvinnan” framställdes som: 

Mörker, Död, Oren och Svag. Detta påvisar att det existerar en ojämlikhet mellan könen, där 

männen fått de positiva egenskaperna och kvinnorna de negativa egenskaperna (ibid:35). 

Hirdman (2004) vill utifrån begreppet genuskontraktet belysa den stereotypa bilden av vad som 

är ”manligt” respektive ”kvinnligt”. Utifrån den stereotypa bilden handlar det om hur vi utformar 

och stärker det som anses vara ”Man” och ”Kvinna” (ibid:77). En annan synvinkel är den 

”naturliga ordningen” som handlar om hur en man och en kvinna bör vara gentemot varandra. 

Deras relation går ut på att mannen ska ta hand om sin kvinna eftersom kvinnan anses vara svag. 

Fokus ligger på kvinnan och vad hon bör göra i en relation med mannen. Mer specifikt kan den 
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naturliga ordningen förklara kvinnans underordnade position i förhållande till mannen 

(ibid:81,82). 

Connell (2006) uppmärksammar medias påverkan på könsdelningen och menar att kvinnor i 

exempelvis löpsedlar framställs som smala, vackra, använder sig av mycket skönhetsmedel och 

som inte gör något på bilden. Kvinnor som tar del av media och dess populärkultur uppmuntras 

till att vara eftertraktade, det vill säga att kvinnor på ett lockande sätt skall invänta sin 

”drömprins”. Männen skall däremot framstå som dominerande och ”tuffa”. Media och skola 

påverkar män på så vis att de uppmanar män att delta i tävlingssporter för att kunna visa sig tuffa 

(ibid:12,13). Detta visar på ojämlikheten mellan könen där kvinnor inte respekteras. Exempelvis 

är humor som idag anses vara rolig och ofta relaterad till historier där kvinnor är: prostituerade, 

inte kan köra bil eller är blondiner (ibid:16,17).  

4.3 Maskulinitet 

Robert W. Connell (1999) beskriver könsroller som innefattar två betydelser. Det första sättet att 

se på könsroller är hur kvinnan och mannen använder sig av ett ”manus” när det handlar om deras 

beteende och uppvaktning mot varandra inom äktenskapet. Det vill säga hur maken och frun 

utgår från ett slags ”avtal” som visar på hur de båda parterna skall uppträda gentemot varandra. 

Det andra sättet att se på könsroller är att både kvinnor och män lever upp till allmänna 

förväntningar som är riktade på vad som är manligt respektive kvinnligt. I detta fall finns det två 

könsroller, en kvinnlig och en manlig som existerar inom alla kulturer. Med detta menar Connell 

(1999) att femininitet och maskulinitet är framkomna av socialisation och inlärningar både på 

individnivå och samhällsnivå (ibid:39, 40).  

Den sanna maskuliniteten härstammar från männens kroppar och utgår från att den antingen finns 

inom den manliga kroppen eller ger uttryck för den manliga kroppen. Exempel på ”maskulina” 

praktiker är att män utifrån naturen är mer aggressiva än kvinnor, har ett medfött begär efter våld 

och att de inte tar ansvar för sina barn (Connell 1999:69). Ännu en förutbestämd egenskap som 

män har är dominans (ibid:72).   

Connell (1999) belyser tre sätt att förstå maskulinitetens uppkomst och grund. Det första sättet är: 

hegemoni som utifrån kulturella aspekter menar att en grupp, i detta fall män, kan vidmakthålla 

en dominerande position i samhället. Hegemonin formas i sambandet mellan institutionell makt 
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och kulturella ideal. Exempel på detta är militären som innefattar en kollektiv maskulinitet. Inom 

militären finns det inga inslag av femininet och oliktänkande män; därför kan militären 

upprätthålla en kollektiv maskulinitet. Det andra sättet är: underordnade som innebär att de män 

som inte anses vara lika maskulina som andra män, exempelvis homosexuella, anses vara 

underordnade. Detta på grund av att de homosexuella männen förknippas mer med feminina 

egenskaper och karaktärsdrag. Homosexuella män uppfattas som en kulturellt stigmatiserad 

grupp i samhället. Det tredje sättet att förstå maskulinitet är delaktighet som syftar till att det även 

finns maskulina män som inte lever upp till kraven på hur en man bör vara. Det finns på så vis 

män som respekterar och sällan utövar våld mot kvinnor (ibid:101- 104). 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi diskuterat teorier och teoretiska perspektiv.  De utvalda teorierna anser vi är 

relevanta på så sätt att de är väsentliga till ämnet vi studerar. Vi får alltså en tydligare förklaring 

till hur man uppfattar ”man” respektive ”kvinna” samt förståelse för kvinnor underordnade 

position i våldsutsatta relationer. I analysen kommer dessa teorier och teoretiska perspektiv hjälpa 

oss att förstå vårt textmaterial.  
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5. TEXTMATERIAL  

I detta kapitel redovisas innehållet i de fyra utvalda böckerna. Vi presenterar böckerna var för sig 

utifrån vårt sätt att läsa och tolka dem. Vi lyfter fram det som är relevant för att uppnå studiens 

syfte och besvara studiens frågeställningar. Kapitlet kommer även att belysa metoden för 

textbearbetning och analys samt vår förförståelse för de fyra utvalda böckerna. 

5.1 Jessie Andersson – ”Jag har inte berättat allt” (2011) 

Jessie Andersson var endast 16 år gammal när hon träffade den man som kom att misshandla 

henne fysiskt, psykiskt och sexuellt under 16 års tid. Denna man, Micke, slog Jessie redan i 

början av deras förhållande. Hon blev snabbt gravid och behandlades som slav och kallades för 

tjock, ful, äcklig hora, subba och svartskalle av sin man (Andersson 1995:9,10,19). Jessie fick 

arbeta heltid samtidigt som hon tog hand om hushållet, vilket var hennes plikt enligt Micke. Han 

hade makten över henne och tvingade henne att göra allt som han ville. Jessie var rädd för Micke 

redan i början av deras förhållande (ibid:10,49).  

Jessie betonar starkt att under den tid hon levde med Micke fick hon inte möjligheten att spendera 

tid med deras barn, utan Micke skulle ha all hennes tid för sig själv (ibid:13). Under de 16 åren 

som Jessie levde med Micke såg hon sig själv som en liten och svag människa och hon trodde på 

varje ord som Micke sa till och om henne (ibid:18). 

Jessie upplevde att Micke njöt av att se henne lida när han utsatte henne för misshandel. Enligt 

Jessie fick Micke stor makt över henne (ibid:38). Han visste exakt vad som kunde få henne att må 

dåligt. Han visste var Jessie hade sina svagaste punkter och han har märkt henne för livet 

(ibid:39,42). Den 25 april 2007 blev Jessie och hennes barn fria från Micke. Deras äldsta son 

anmälde sin far till kommunens fältsamordnare för att Micke misshandlat Jessie. Detta ledde 

senare till att Micke dömdes för kvinnofridskränkning till sex månaders fängelse. Straffet slutade 

med att han fick sitta i fängelse i fyra månader och därefter hade han fotboja i sitt hem 

(ibid:10,19).  
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5.2 Maria Dahlén – ”Nattmaran”(1995) 

”Nattmaran – en misshandlad kvinnas dagbok” (1995) skriven av Maria Dahlén är en 

självbiografi som handlar om vad Maria fick gå igenom som ung och hur hon tog sig ur det. 

Marias berättelse är en dagbok som hon skrev under perioden hon levde med Janne och hur det 

växte till något hon inte förväntat sig. Maria var 20 år gammal när hon träffade Janne första 

gången och hon föll för honom direkt. Deras förhållande pendlade fram och tillbaka, då Janne var 

otrogen med en annan kvinna. Efter ett tag fick Janne sova över hos Maria där allting började, 

sakta och successivt märkte hon att Janne drack upp allt vin som fanns hos henne. När de senare 

åkte för att hämta Jannes kläder hos hans före detta tjej Lisa väntade Maria i bilen. Det hon inte 

visste om var att hon skulle få vänta ett bra tag, tillslut valde hon att åka hem själv. Redan i det 

stadiet skriver Maria i sin dagbok att hon borde akta sig för honom (Dahlén 1995:12). Maria 

utsätts för både fysiskt och psykiskt våld trots detta känner Maria sig attraherad av Janne. Hon 

vill inte ha någon annan förutom honom och hon undrade varför han inte kunde förstå det. 

Samtidigt funderade hon på om Janne är en farlig förbindelse för henne.  

När man fortsätter läsa i Marias dagbok inser man att Janne börjat missbruka droger. Han flyttar 

in i hennes lägenhet och bara två veckor senare får hon första smällen rakt i ansiktet (ibid:25). 

Hon blir förvirrad när Janne blir arg för att Maria pratar för länge i telefon med sin bästa vän 

Anita. Maria medger under denna period att det blir jobbigt eftersom han ständigt vill ha kontroll 

över henne (ibid:26).  

Våldet ökar och blir Marias verklighet. Hon polisanmäler Janne när hon inser hur långt det har 

gått. Det var hot om fysiskt och psykiskt våld som Janne utsatte henne för. Maria skriver om sin 

bristande tillit till polisen och menar att hon vägrade anmäla Janne tredje gången, eftersom han 

skulle släppas fri efter några månader. Hon bestämde sig för att hitta en lägenhet i smyg och få 

skyddad identitet (ibid:146). Vidare fick hon kämpa för att få rätten till behandling, för att kunna 

bryta helt och hållet med Janne. När Maria sista gången blev slagen av Janne fick hon upp 

ögonen och menar att hon såg en främling framför sig och kunde inte känna igen Janne längre 

(ibid:140). 
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5.3 Magdalena Graaf – ”Det ska bli ett sant nöje att döda dig” (2006) 

”Det ska bli ett sant nöje att döda dig”(2006) skriven av Magdalena Graaf är en självbiografi som 

utspelar sig i Sverige. Boken handlar om Magdalena och hur hon som ung kvinna kämpar för att 

överleva. Magdalena blev gravid som nittonåring och efter det började det fysiska och psykiska 

misshandeln av maken Jorma. Det Magdalena inte visste var att mannen hon gift sig med var en 

tungt kriminellt belastad person. Författaren talar om hur hon stegvis föll för sin man och hur 

förhållandet förändrades när våldet tog sin form. Successivt kom hennes liv att ta en stor 

vändning när hon sedan flyttade in hos Jorma och födde deras son Isak. Magdalena hade under 

denna period gått ner i vikt och hennes hy var gråblek. Det uppkom svampar på huden vilket 

berodde på näringsbrist (Graaf 2006:69). Eftersom Jormas hot ständigt ökade och inte längre bad 

om ursäkt fann hon det omöjligt att äta. Däremot såg man allt mer hur Jormas stress och rädsla 

växte samtidigt som han jämt var påverkad av droger. Jorma utvecklades från att vara en vanlig 

pojkvän till en allt mer instabil man.  

Magdalenas vardag blev allt mer kränkande samtidigt som hon hölls som fånge i sitt eget hem. 

Hon vågade inte berätta något för sin familj eller sina vänner angående misshandeln som Jorma 

utsatte henne för. Samtidigt visste Magdalena att hennes familj och vänner redan anade att något 

inte stod rätt till (ibid:41). Magdalena beskriver sin rädsla kring att berätta om misshandeln för 

sin familj och sina vänner. Detta på grund av att familjen och vännerna skulle ställa honom mot 

väggen, vilket gjorde Magdalena livrädd eftersom Jorma upprepade gånger vräkte ur sig hot mot 

hennes familj. Magdalenas stora kärlek var hennes son Isak som endast var några månader när 

han bevittnade misshandeln som modern fick stå ut med.  

En dag insåg Magdalena och beslutade sig att hon och Isak inte längre kunde leva som de gjorde. 

Hon kände sig maktlös och hade ingen chans att stå upp mot Jorma. Telefonen fick inte 

användas, hon fick inte gå ut på gården då Jorma trodde att det fanns en "älskare". Han började 

även hitta på saker, exempelvis att hon satt hela dagarna och ringde till olika män. Magdalena 

lyckades fly tillsammans med sonen tack vare familj och vänner. Hon skickades mellan olika 

kvinnojourer samtidigt som Jorma i Stockholm sökte efter Magdalena och sonen Isak. Plötsligt 

blev läget allvarligt eftersom det kom fram att Jorma erbjöd ett högt pris för den som fann 

Magdalena och deras son. Magdalena blev då tvungen att fly från Stockholm (ibid:163). 
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5.4 Liza Marklund – ”Gömda” (2001)  

I boken ”Gömda” skriver Liza Marklund om den svenska kvinnan Maria ”Mia” Erikssons liv och 

hennes väg till överlevnad. Boken beskriver hur Mia lärde känna den man som kom att förändra 

hennes liv samt hur Mia dagligen kämpar för att överleva.  

Mia träffar sin ex-fästman på en luciafest hemma hos en vän. De träffar varandra ett fåtal gånger 

och sedan umgås de allt oftare. Han flyttar hem till henne och de tillbringade all sin tid 

tillsammans. Mias vardag börjar kretsa kring honom och hans vänner, och träffar sällan sin egen 

familj och sina vänner. Mia blir allt mer förälskad i pojkvännen och utan att hon anar det har hon 

fallit i hans fälla. Han blir successivt dominerande och aggressiv när han inte får sin vilja genom. 

Han utsätter henne för fysiskt och psykiskt våld och deras relation pendlar mellan kärlek och 

bråk, förlåtelse och misshandel. Efter ett år tillsammans förlovar de sig och får småningom ett 

barn tillsammans, en flicka. Fästmannen blir allt mer aggressiv och våldsam och sedan 

bestämmer han sig för att flytta ifrån Mia till sin egen lägenhet. Tyvärr går inte Mia miste om sin 

fästman, han åker nämligen hem till Mia där han misshandlar och hotar henne och deras 

gemensamma dotter. Detta eskalerar successivt och Mia byter telefonnummer flera gånger, men 

fästmannen lyckas ändå få tag på hennes nya nummer och ringer henne ständigt. På nätterna tar 

sig fästmannen in i Mias lägenhet och misshandlar henne gång på gång.  

Mia får flytta till hemstadens kvinnohem ett flertal gånger, hennes familj och vänner ber Mia 

polisanmäla sin ex-fästman, men hon vågar inte. Mia hoppas varje gång hon blir slagen eller 

misshandlad att detta blir den sista gången hon utsätts för det, men tyvärr blir det inte så.  

Mia lär så småningom lära känna Anders, de blir förälskade, gifter sig och får en son 

tillsammans. Under tiden Mia är tillsammans med Anders blir hoten från ex-fästmannen allt mer 

våldsamma. Ex-fästmannen och hans kusiner hotar och våldsutsätter även Anders. De hot och 

våld som Mia och hennes familj utsätts för tvingar dem att flytta från deras hemstad och tillslut 

lever de gömda i ett antal år. Under dessa år lyckas ex-fästmannen, hans vänner samt hans 

kusiner hitta familjen ett flertal gånger, vilket leder till att familjen tvingas flytta från sina 

gömställen. Socialtjänsten som familjen varit i kontakt med och som hjälpt familjen att hitta 

gömda bostäder, lyckas inte hjälpa familjen tillräckligt. I slutet av berättelsen blir Mia och hennes 

familj tvungna att emigrera från landet. Familjen byter identitet och personnummer. Familjen 

lever nu i en annan världsdel som en helt vanlig familj, där ex-fästmannen inte kan få tag på dem. 
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5.5 Metod för textbearbetning och analys 

Enligt Bergström och Boréus (2012) inbegriper varje textanalys en tolkning. Det innebär att när 

man läser en text tolkar man den för att kunna förstå den. Tolkning innebär: att texter tolkas så att 

man finner en mening och betydelse i det man läser och att tolkning används vid 

forskningsprocesser (ibid:30). Vi anser att tolkning är det mest relevanta för vår analys av 

självbiografierna och romanen, eftersom studien utgår från författarnas/kvinnornas livsberättelser 

och tolkar det de varit med om. Vi får en bredare bild och djupare förståelse av vad kvinnorna 

varit med om, och förståelse för deras agerande vid olika situationer. Vidare belyser Bergström 

och Boréus (2012) begreppet hermeneutik som betyder ”tolkningslära”, det vill säga läran om 

läsning och tolkning. Läran om läsning innebär att man har en viss förförståelse innan man läser 

texten och läran om tolkningen innebär att man tolkar texten i relation till textens helhet.  

Filosofen Hans-Georg Gadamer (1997) som belyser tolkningsläran menar att varje 

läsare/mottagare som tar sig an en text gör detta med sin egen förförståelse eller sina egna 

”fördomar”. Om läsaren bortser från sin egen förförståelse kan läsaren inte tolka texten. Vidare 

menar Gadamer (1997) att det finns tre uppgifter inom hermeneutiken: förstå, förklara och 

använda/tillämpa. Detta betyder att hermeneutikens lärosats går ut på att använda sig utav de tre 

ovan nämnda uppgifter. Följden av detta är att man förstår och texten inte blir främmande för 

läsaren/mottagaren (ibid:18–19).  

En annan aspekt kring läsarens tolkningsförmåga är faktorer som: individuella upplevelser, 

uppfattningar av världen, vilket sammanhang människor rör sig i samhället, utbildning samt 

kunskaper om olika former av text och språk. Bergström och Boréus (2012) hävdar utifrån 

Gadamers (1997) påstående att utgångspunkterna för hur vi tolkar en text beror på det ovan 

nämnda, det vill säga läsarens tolkningsförmåga. Vidare uppmärksammar Bergström och Boréus 

att tolkningar som Gadamer (1997) syftar på kan utföras av olika personer vid olika situationer, 

att vi människor uppfattar och tolkar saker på olika sätt. Till exempel kan en text ges olika 

tolkningar beroende på vem det är som läser texten. Det är läsarens förförståelse och tolkningssätt 

som påverkar hur texten uppfattas hos varje enskild individ (ibid:31). Johansson (2012) menar att 

användandet av den narrativa metoden ska förstås som en tolkande aktivitet. Det finns inte en 

sann tolkning utan det finns flera tolkningar kring hur man uppfattar en berättelse (ibid:27). 
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För oss forskare innebär det att vid studerandet av de fyra böckerna som vi valt att analysera 

ständigt ska fråga oss själva: Vad betyder den här berättelsen? Vad har den för mening? Vad kan 

vi förstå av den? (ibid:27). Texten får sin betydelse just vid mottagandet (Bergström & Boréus 

2012:34). I vårt fall betyder det att handlingarna i dessa fyra böcker får en specifik mening när vi 

läser och tolkar dem. När vi tolkar dessa böcker utgår vi från det kvinnorna beskriver om att leva 

i ett våldsutsatt förhållande. Vid mottagandet av de fyra böckerna fokuserar vi endast på kvinnans 

perspektiv i berättelserna.  

5.6 Förförståelse 

Vår förförståelse kring problematiken mäns våld mot kvinnor och de utvalda böckerna är att 

kvinnor som lever eller levt i våldsamma omständigheter upplevt psykiska och fysiska 

påfrestningar. En påverkande faktor till vår förförståelse har sitt ursprung i samhällsdebatter som 

skapats genom rapporter, filmer och diskussioner med vår omgivning där detta fenomen har 

uppmärksammats. En annan förförståelse är varför kvinnorna, trots att de är medvetna om det 

våldsamma förhållandet, väljer att stanna kvar hos männen. Förförståelsen hjälpte oss att vara 

mottagliga för de kvinnorna valt att dela med sig i sina böcker samt att detta hjälpt oss att tolka 

kvinnornas upplevelser.  

Sammanfattning 

I detta kapitel sammanfattade vi böckerna som är studiens textmaterial. Kapitlet har även 

klargjort metoden för textbearbetning och analys, där tolkning är centralt. Förklarningen till vår 

egen förförståelse har hjälpt oss att komma underfund med ämnet mäns våld mot kvinnor som 

även presenterats i kapitlet. Anledningen till varför vi valt att presentera metod för 

textbearbetning och analys samt vår förförståelse efter presentationen av vårt textmaterial, är för 

att ge läsaren en tydlig förklaring till hur vi har samlat in vårt textmaterial.  

I kapitel sex och sju kommer vi att presentera och analysera studiens textmaterial. I kapitel sex 

diskuterar vi ”Kvinnornas upplevelser i ett våldsutsatt förhållande” och i kapitel sju diskuterar vi 

”De bakomliggande faktorerna till den våldsutsatta relationens existens”. I dessa två kapitel 

kommer vi att analysera och tolka kvinnornas berättelser. Med hjälp av utvalda teorier och 

tidigare forskning kan vi styrka vårt textmaterial som hjälper oss att få en ökad förståelse kring 

kvinnor som levt i våldsutsatta relationer.  
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6. KVINNORS UPPLEVELSER I ETT VÅLDSUTSATT FÖRHÅLLANDE  

I detta kapitel redovisas kvinnornas upplevelser i fyra avsnitt. De avsnitt som kommer att 

framföras är; kärlek, våld, kontroll och makt samt självmord. Vi analyserar dessa upplevelser 

med lämpliga påståenden från de utvalda teorier och tidigare forskningar. Valet av avsnitten i 

detta kapitel har sin grund i det som berättas i de fyra böckerna samt tidigare forskning och 

teorier. Avsnitten omfattar studiens fokus, att förstå våldsutsatta kvinnors upplevelser.  

 

6.1 Kärlek 

Kvinnorna i böckerna som levt i våldsutsatta förhållanden hade ingen aning om vad de skulle få 

uppleva. Det kvinnorna belyser i böckerna är att de aldrig skulle kunna tänka sig hamna i ett 

våldsutsatt förhållande, där våld skulle bli en vardag för dem. Ett exempel på detta är när Maria 

(1995) beskriver sina känslor:  

”Det händer aldrig mig, jag skulle aldrig tolerera att någon gjorde mig illa!”  

                     (Dahlén 1995:9)  

I början av berättelserna illustrerar kvinnorna ett kärleksfullt förhållande till sina män. Ett 

exempel är Magdalena (2006) som beskriver all den kärlek hon fick av sin man i början av 

förhållandet: 

”/…/. han kom hem med blommor. Han överraskade mig med kärleksfulla dikter och jag 

honom med ett välstädat hem”.     (Graaf 2006:33) 

När Magdalena (2006) tittar tillbaka ser hon en liten flicka som önskade sig kärlek och 

uppmärksamhet (ibid:33). Männen i de fyra berättelserna ger sina kvinnor presenter, beröm och 

kärlek i början av förhållandet. Kvinnor som är förälskade i sina män och inleder ett förhållande 

hoppas på att det skall fortsätta vara lika kärleksfullt. Så länge kvinnan inte inser eller har i 

åtanke att hennes man är kapabel till att misshandla henne, lär hon stanna kvar i förhållandet 

(Widding Hedin 1997:7).  

Kvinnorna i böckerna beskriver hur de blev chockade efter första slaget. De kände sig maktlösa 

och ångrade sig att de inte anmälde eller lämnade sin partner efter första slaget (Andersson 

2011:169; Dahlén 1995:25; Graaf 2004:39; Marklund 2001:182). Enligt våldets 

normaliseringsprocess är det vanligt att kvinnor efter första slaget upplever chock och anser 

handlingen som oacceptabel. När våldet utövas lär kvinnorna sig så småningom acceptera våldet 
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som en vardaglig handling (Lundgren 2004:49). Magdalena (2006) förklarar hur hon tänkte kring 

misshandeln, efter att hon blivit slagen: 

”När man börjar tänka så som jag tänkte då, så är det försent; då finns det ingen 

återvändo. Man är fast i en hjärntvätt som sakta kommer att ta livet av en. Det här var 

bara ett litet smakprov på vad som skulle komma”.     

                         

 (Graaf 2006:40) 

Ett annat exempel på hur en våldsam relation kan se ut är Marias (1995) fall där hon beskriver att 

det var svårt att uttrycka sina känslor för Janne, det vill säga Maria hade dubbla känslor för 

honom. Ena stunden menar Maria (1995) att hon hatade Janne och vid andra tillfällen älskade 

hon honom. Detta kan tyda på att Janne uppvisat en slags "dubbelhet" i sitt sätt att agera, vilket 

resulterar i att Maria själv blir förvirrad över hennes känslor för Janne (ibid:145). Denna 

"dubbelhet" betyder att mannen har ett växlande humör, där han ena stunden uppvisar kärlek och 

i andra stunder agerar våldsamt (Lundgren 2004:57). Detta leder till att även kvinnan i ett 

våldsutsatt förhållande får "dubbla" känslor för sin man.  

6.2 Våld 

Kvinnorna i böckerna blir utsatta för fysiskt och psykiskt våld, exempelvis får kvinnorna uppleva 

slag, sparkar samt kränkande ord. Ett exempel på kränkande ord som Jessie (2011) och Graaf 

(2006) fick uppleva var: 

”Han kallade mig för tjock, ful äcklig hora, subba, svartskalle och sa t o m att jag luktade 

illa, en man som försökte kväva mig med en kudde, en man som tvingade mig att ha sex 

med olika okända män från Internet bara för hans eget nöjes skull”.   

       (Andersson 2011:9,10) 

”Fy fan vad ful du är, sa han. Vad är du bra till? Du är bara ett jävla luder som är oduglig 

på allt. Vad är du för en mamma egentligen? Du ska bort; ja du ska ersättas…”.  

        (Graaf 2006:64) 

Vidare har även kvinnorna blivit sexuellt utnyttjade av sina män och våldtagna vid ett antal 

tillfällen (Andersson 2011:9; Dahlén 1995:95; Graaf 2006:44; Marklund 2001:86,87). Kvinnor 

som blivit våldsutsatta känner oftast hat, vrede, rädsla och får med tiden en dålig självkänsla 

(Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski 2001:56). Likt Widding Hedins (1997) studie 

får även kvinnorna i berättelserna uppleva fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Detta kan bero på 

att männen som utsätter sina kvinnor för våld gör detta med avsikt att skada, kontrollera och 

dominera kvinnan (ibid:9,10). Ett exempel på hur Jessie (2011) blev kontrollerad och dominerad 

av sin man visas i citatet nedan: 
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”Mina barn fanns inte i hans värld och jag fick aldrig göra något med dem för deras 

pappa skulle ha all min tid för sig själv”.      

        (Andersson 2011:13) 

Den "naturliga ordningen" förklarar hur en kvinna och en man ska uppträda gentemot varandra. 

Fokus ligger på kvinnans underordnade position samt vad hon bör göra i förhållandet. I den 

naturliga underordningen förklaras att kvinnan i förhållandet är i behov av mannens dominans 

(Hirdman 2004:81,82). Detta kan vi se i Marklunds roman (2001) där Mias uppgift är att lyda sin 

man:  

”Det var då märkvärdigt, sa han. Att du inte kan lära dig att uppföra dig som en 

anständig kvinna och lyda din man. Jag säger ju åt dig att du ska ställa dig upp på benen 

och gå ut i köket och laga mat. Att det ska vara så förbannat svårt att fatta”.  

        (Marklund 2001:110).  

Senare i berättelserna utvecklar sig det fysiska och psykiska våldet. Kvinnorna får exempelvis 

utslag på kroppen i form av blåmärken. Jessie (2011) menar att under tiden hon levde med sin 

man såg hon ut som den svenska flaggan med alla dessa ”blåa -och gulnade märken”. Magdalena 

(2006) menar att den största smärtan inte kom från det fysiska våldet utan det psykiska, det som 

åt upp hennes själ. Hon ger exempel på ett blåmärke som bleknar bort likt ett ärr, det skapas 

genom ett slag som endast är en tillfällig smärta, man klarar av att blunda och önskar att man var 

långt borta. Men orden, den psykiska misshandeln som hennes man utsatte henne för bleknar 

aldrig bort, de sätter sig i hjärtat som hungriga blodiglar (Andersson 2011:88; Dahlén 1995:95; 

Graaf 2006:63,64; Marklund 2001:121,122). Både Jessie (2011) och Magdalena (2006) kände sig 

svaga på grund av den psykiska terrorn, de beskriver sig själva som zombies när de levde 

tillsammans med sina män. Kvinnorna fick aldrig tid över att tänka över hur de faktiskt hade det i 

förhållandet med sin partner (Andersson 2011:18; Graaf 2006:57). När kvinnorna inte fick 

möjligheten att tänka fritt utan styrdes av mannens psykiska terror lärde sig kvinnorna att leva 

med våldet. Den psykiska skadan som kvinnorna utsätts för är inte lika synlig som den fysiska 

(Widding Hedin 1997:10). Den fysiska skadan är lättare att lägga märke till. Konsekvensen av 

den psykiska misshandeln är att kvinnans självbild skadas samt att den lämnar djupa spår hos 

kvinnan (M. Eliasson 1997:29). Den psykiska misshandeln kan även kännetecknas av att kvinnan 

känner sig ensam, förtvivlad och maktlös (Hydén 1995:41). 

”Känner inte igen mitt sätt att agera. Varför vågar jag inte slå näven i bordet och säga 

ifrån? Blir mer och mer olycklig och sluten. Går hela tiden på tå för att inte göra honom 

arg, försöker undvika att reta upp honom.  

                                                                                           (Dahlén 1995:31) 
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Utifrån det psykiska och fysiska våldet kan vi se att kvinnorna är vaksamma på grund av att de 

känner rädsla för att väcka männens aggressivitet och utsättas för ytterligare våld. Kvinnor som 

lever i våldsutsatta relationer lever oftast i rädsla och är försiktiga med sitt agerande för att inte 

trigga igång mannens våldsamma uppförande (M. Eliasson 1997:25; Widding Hedin 1997:43). 

Det vi forskare även lägger märke till är hur männen ber om ursäkt efter de våldsamma 

handlingarna de utsätter sina kvinnor för i början av förhållandet. Detta gör det enklare för 

kvinnorna att se de positiva händelserna och förneka de negativa upplevelserna. Männen påpekar 

den enorma kärleken för sina kvinnor samt att de aldrig skulle upprepa ett våldsamt beteende 

igen. Enligt kvinnorna var det påfrestande och svårt att se sina män ångerfyllda. Efter en kort tid 

inom alla dessa förhållanden kände kvinnorna rädsla för sina mäns aggressiva och våldsamma 

beteende (Dahlén 1995:42; Marklund 2001:112). Ett exempel på detta finner vi i Magdalenas 

(2006) berättelse: 

”Därför att när jag vaknade nästa morgon satt han där som en ledsen hund på sängkanten 

med tårar i ögonen och gråten i halsen och frågade sig själv vad som egentligen hade 

flugit i honom. Det hade aldrig hänt tidigare och det skulle aldrig hända igen…”.  

        (Graaf 2006:39) 

När vi tolkar kvinnornas upplevelser förstår vi att kvinnorna redan i början av förhållandet visste 

att något inte riktigt stämde med deras partner, de blev rädda och misstänksamma. Maria (1995) 

skriver i sin bok:  

”Någonstans inom mig vägrar jag att inse och acceptera det faktum att Janne är väldigt 

störd. Vår relation är som himmel eller helvete, inget mellanläge alls”   

        (Dahlén 1995:89) 

6.3 Kontroll och makt 

Kvinnorna i berättelserna beskriver den makt som männen utövar mot dem, exempelvis genom 

att skrämma, hota och kontrollera kvinnan. Detta resulterar i att kvinnorna inte har någon 

möjlighet till självförsvar utan tillåter sig styras av mannens makt (Andersson 2011; Dahlén 

1995; Graaf 2006; Marklund 2001). Om misshandeln inte upphör tenderar våldet att upprepas 

eller öka. Detta leder till att kvinnan som blir misshandlad inte kan kontrollera sin situation som 

hon befinner sig i och känner sig fysiskt och psykiskt fångad i sitt hem (Widding Hedin 1997:10). 

Kvinnan lever ett begränsat liv där hon inte får uttrycka sig eller göra som hon vill (Lundgren 

2004:32). 
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”Han har förstört hela mitt liv! Han tog ifrån mig mina vänner, baktalade min familj, 

förbjöd mig att äta den mat jag ville, att läsa det jag ville, krävde att jag skulle ge upp 

min tro, mina traditioner och min kultur. Hur kan man göra så mot en människa man 

påstår sig älska?” 

                                                                                          (Marklund 2001:133) 

Ett annat exempel på hur en kvinna reagerar på mannens kontroll över henne finner vi i Marias 

(1995) och Magdalenas (2006) berättelse, där de menar:  

”Han styr verkligen mitt liv, min sömn – ja allt” (Dahlén 1995:117).  

”Om den tid han räknat ut med hjälp av kvittot inte stämde med den tid jag varit borta, så 

blev jag bestraffad. Ibland kom han fram till enorma tidsskillnader, och då var det för 

honom ingen tvekan om att jag hade varit inne på B&W:s toalett och horat med en 

älskare”.          

        (Graaf 2006:73,74) 

De gemensamma upplevelserna bland kvinnorna är att de inte kan röra sig fritt varken i hemmet 

och utomhus. Männen kontrollerar att kvinnorna sköter sina ”rutiner”, det vill säga att de sköter 

hemmet, handlar och lagar mat. Med den kontroll som utövas av mannen får kvinnan mer 

skyldigheter än rättigheter. Kvinnans underlägsna roll gentemot mannen går ut på att kvinnan inte 

tillåts umgås med exempelvis familj och vänner. Enligt Lundgren et.al (2001) visar detta på att 

kvinnorna i böckerna lever under männens förväntningar och därmed får ett minskat 

livsutrymme. Kvinnans integritet och självkänsla bryts ned ju mer kontroll mannen har (ibid:29). 

Vid olika tillfällen blir även kvinnorna anklagade för otrohet. Detta kan bero på att mannen blivit 

svartsjuk när kvinnan exempelvis klädde upp sig på ett sätt som han inte ansåg var lämpligt. När 

mannen använder sig av nedvärderande ord lyckas han få henne att tänka annorlunda och därmed 

tar hon till sig hans påståenden.  

”Dessutom är den trasan fruktansvärt missklädsam, sa han hånfullt. Jag förstår inte hur 

du kunde köpa den, du med dina lår.”       

        (Marklund 2001:87)  

 

I det fall kvinnan väljer att lyssna på mannen och tar till sig hans kritiska tänkande, har hon 

accepterat hans kontroll. 
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6.4 Kvinnorna inser 

Kvinnorna i berättelserna har vid olika tillfällen funderat på att lämna sina män, men tvivlat. 

Vanligtvis brukar kvinnor som lever i våldsutsatta relationer anklaga sig själva för det de fått 

uppleva (Andersson 2011:55; Graaf 2006:81; Marklund 2001:319,320). Ett exempel på detta är 

taget ur Marias (1995) bok: 

”Åkte hem och la mig. Var arg på mig själv. Klaga inte, Maria, du får skylla dig själv”. 

        (Dahlén 1995:49) 

Att känna skam och skuld kan bero på att kvinnorna accepterat våldet och fortfarande lever 

tillsammans med mannen (Widding Hedin 1997:34). 

”Jag var ett misshandelsoffer. /.../ Den man jag hade älskat slog mig. Alla signaler fanns 

där nästan från början. Jag såg dem, men ville inte fatta” Han började kritisera sönder 

mitt självförtroende. Han fick mig att tro att jag var fet, ful oduglig och korkad. Han, och 

ingen annan än han, skulle någonsin kunna älska mig. Jag skulle vara glad och tacksam 

för att han brydde sig om en sådan misslyckad person som jag”.     

                                                     (Marklund 2001:132,133) 

 

”Skäms över mig själv, att jag är en så svag människa. Feg som inte vågar stå upp/…/”.  

(Dahlén 1995:48) 

”Jag skämdes själv för allt jag fick gå igenom med honom, jag skämdes själv för alla 

hans sjuka lekar, då han dessutom använde han mig som en docka och då jag trodde att 

det var jag som var sjuk i huvudet och allt var mitt fel.”     

       (Andersson 2011:168,169) 

Kvinnorna i de fyra utvalda böckerna blir hjärntvättade och inser inte vad de egentligen förtjänar 

samt att det inte lönar sig att ljuga för sig själv om den situation som kvinnorna lever i 

(Andersson 2011:167; Dahlén 1995:144; Marklund 2001:123,124). Detta kan tyda på att männen 

i dessa våldsamma relationer har en maktposition gentemot sina kvinnor (Lundgren 2004:18,19).  

Ett exempel på detta är taget ur Magdalenas (2006) berättelse: 

”Man ger sig själv skulden för allt, eftersom man så många gånger har fått höra att man 

är oduglig. Ja, till slut vet du utan att tveka att du är inget värd. Du är så misslyckad att 

du till och med är tacksam för att någon ens vill vara tillsammans med dig”.  

(Graaf 2006:57) 

När kvinnorna blir påverkade av männens åsikter förlorar kvinnorna sin självrespekt eftersom att 

de inte inser sitt egenvärde (Lundgren 2004:28). 

”Jag satte inte stopp. Jag gav efter hans argument. När han tvingade mig att be om ursäkt 

för att jag hälsat på mina föräldrar så gjorde jag det. När han sa åt mig att ta på mig 

andra kläder så lydde jag. När jag blev tillsagd att läsa hans böcker i stället för mina 
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egna protesterade jag inte. Och för varje gång jag tryckte ner min egen vilja och fogade 

mig efter hans så blev det värre och värre. Om jag bara sagt ifrån tidigare, hållit på min 

rätt!”              (Marklund 2001:133) 

I citatet ovan åskådliggörs Mias (2001) frustation över att hon inte sa ifrån när hon la märke till 

ex-fästmannens makt och kontrollbehov. Detta sker även i de övriga berättelserna där kvinnorna 

förnekar männens våldsamma agerande inför sina vänner, sin familj och framför allt för sig 

själva. I och med detta målar kvinnorna upp en bild av mannen där han gestaltas som den man 

han var i början av förhållandet, det vill säga kärleksfull. 

”De märker att jag döljer något för dem. Vill inte oroa dem, skäms över att visa den 

förnedring jag lever i nu. Allt jag hade byggt upp innan jag inledde relationen med Janne 

är raserat idag. Vilken misslyckad dotter de har./…/ Skäms så att tala om hur jag låter 

mig bli slagen och ändå stannar kvar. Vill inte erkänna detta nederlag för någon. Jag får 

skylla mig själv”.        

        (Dahlén:1995:33) 

Vidare menar kvinnorna att anledningen till att de inte vågat tala ut om sina våldsamma 

förhållanden är på grund av att männen hotat kvinnorna med antingen mera våld eller med döden 

(Andersson 2011:38,168–169; Dahlén 1995:40; Graaf 2006:57,79; Marklund 2001:177).  

Kvinnor som lever i relationer där det förekommer våld känner oftast rädsla för sina liv och sina 

barn. Att känna skam över sin situation och därmed undvika familjens och vänners konfrontation 

är även ett skäl till varför kvinnor håller sina relationer hemligt. Kvinnorna väljer oftast att förlåta 

männens handlande för att de inte vill ge upp sin familj. Familjen anses oftast som ett ”personligt 

projekt” som kvinnor kämpar för, för att undgå skilsmässa och splittring av familjen (P.E. 

Eliasson 2000:46). 

Kvinnorna i böckerna inser att det de fått uppleva i sina relationer inte är normalt och beslutar sig 

för att lämna sina män. Detta visar sig inte vara enkelt för kvinnorna. Efter separationen utsattes 

de för ytterligare våld och hot riktade mot dem själva och deras familjer. Kvinnorna får 

exempelvis uppleva hotfulla samtal, blir förföljda och utsätts även för våld.   

”Jävla hora, du kommer aldrig undan mig” (Marklund 2001:141) 

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

imorgon bitti...”       (Graaf 2006:63) 

När kvinnor som levt i våldsutsatta förhållanden bestämmer sig för att lämna sina män, riskerar 

de sin säkerhet. Männen accepterar inte kvinnornas val där de väljer att leva ett liv utan sina män. 

När kvinnorna utsätts för våld och hot inser de att männen fortfarande har makt och kontroll över 
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dem. Detta resulterar i att kvinnorna känner sig allt mer svaga och inte klarar av att säga ifrån, 

trots vetskap om att det kvinnorna utsätts för är fel (M. Eliasson 1997:121).  

6.5 Självmord 

I de fyra utvalda böckerna funderar kvinnorna på att begå självmord. Detta på grund av att de 

tappat hoppet om att fortsätta leva tillsammans med mannen. Detta skulle vara den enklaste 

lösningen för att slippa leva ett liv med våld och hot. Den största anledningen till att Jessie 

(2011), Magdalena (2006) och Mia (2001) stannade kvar i förhållandet var på grund av kärleken 

till sina barn. Deras kärlek till barnen fick dem att inse att det inte kan leva under dessa 

omständigheter och beslutade sig för att lämna sina män. 

”Jag har klarat mig endast för att kärleken till mina barn var starkare än de hemska åren 

som jag levde med honom. Hur mycket jag än fick gå igenom med honom, eller när 

mina självmordstankar spökade runt mig nästan varje dag, så var rädslan att lämna mina 

barn ensamma med den sjuke mannen starkare än det jag fick gå igenom!”   

         (Andersson 2011:54) 

”Självmord kändes som den slutgiltiga lösningen. Döden var den enda som skulle kunna 

befria mig från min känslomässiga bindning till honom. Mitt eget tablettmissbruk hade 

ökat och jag hade tappat kontrollen över mitt intag. /…/. Två gånger försökte jag ta livet 

av mig med starka sömntabletter, men misslyckades”.  

(Dahlén 1995:145)  

 

Inom våldsutsatta förhållanden är det vanligt att kvinnan någon gång tänkt begå självmord, 

speciellt kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld (Lundgren, Heimer, Westerstrand & 

Kalliokoski 2001:58). 

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi diskuterat de upplevelser som kvinnorna i de fyra utvalda böckerna 

beskriver. Vi har belyst kvinnornas gemensamma känslor, tankar och styrkt vårt textmaterial med 

tidigare forskning och teorier.  
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7. DE BAKOMLIGGANDE FAKTORERNA TILL DEN VÅLDSUTSATTA 

RELATIONENS EXISTENS  

I detta kapitel framförs faktorer som kommer att påverka den våldsamma relationens existens. 

Kapitlet indelas i två avsnitt som berör de könsroller som existerar i förhållandet och kvinnornas 

upplevelser kring myndighetsutövning. Med hjälp av tidigare forskning och teori analyseras 

textmaterialet. 

7.1 Könsroller i förhållandet 

Det har sedan cirka tvåtusen år tillbaka funnits uppdelningar mellan vad som anses vara "Man" 

och "Kvinna". I ett historiskt perspektiv ansågs mannen vara mer värdefull än kvinnan (Hirdman 

2004:23,75,76). I dagens samhälle lever tusentals kvinnor i relationer där det förekommer våld. 

Kvinnorna som lever i våldsutsatta relationer känner oftast rädsla för sina män och männens 

aggressivitet, vilket leder till att kvinnorna värnar om sina liv (Eliasson 1997:25).  

Mia (2001) beskriver hur hon blev tillsagd av ex-fästmannen att göra saker som hon inte ville. 

Om hon inte gjorde som ex-fästmannen bad blev han rasande och skrek:  

”Jag vet inte vad jag gjort för att drabbas av en kvinna som du, malde han på, mer för sig 

själv än till mig. Varför kunde inte jag ha fått en vanlig, normal hustru som lydde mig 

och respekterade mig och gjorde som hon blev tillsagd?"     

       (Marklund 2001:110).  

I detta citat kan vi se mannens aggression över att kvinnan inte lyder honom. Han ifrågasätter 

varför han ska ha en kvinna som inte lyssnar på honom och inte gör honom till viljes. Mannen 

försöker finna "fel" i kvinnans agerande för att på så vis kunna utöva makt över henne. 

Kvinnorna i böckerna tilldelas rollen som "hemmafru" där de tar hand om hushållet och barnen, 

lagar mat, tvättar och handlar (Connell 2006:12; Hirdman 2004:75,76). Detta var kvinnornas plikt 

enligt männen. I relationerna mellan kvinnorna och deras män ser vi ett tydligt mönster på vad 

kvinnan och mannen har för roller i förhållandet. Ett exempel på detta är när Magdalena (2006) 

beskriver:  

”Jag iklädde mig snabbt rollen som hemma fru; jag lagade mat /…/ var det inte särskilt 

svårt för mig att sadla om och hoppa in i den nya rollen som hemmafru”.   

        (Graaf 2006:33). 
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I detta citat ser vi ett tydligt mönster på att ett "avtal" uppkommer i förhållandet där kvinnan och 

mannen tilldelas sysslor utifrån sina roller i förhållandet. Dessa roller tilldelas av mannen vid det 

tillfället då kvinnan går med på att lyda honom. I förhållandet framkommer det förväntningar på 

vad som är manligt och kvinnligt (Connell 1999:39,40).  

I böckerna finner vi den så kallade "naturliga ordningen" som förklarar förväntningarna på hur en 

kvinna och en man bör vara. Det som kännetecknar den naturliga ordningen i ett förhållande är 

mannens ansvar där han tar hand om sin kvinna eftersom kvinnan anses vara svag. Detta 

resulterar i att kvinnan är beroende av mannen och får en underordnad position i förhållandet 

(Hirdman 2004:81). Begreppet genus diskuterar grupperingen mellan könen i samhället. I de fyra 

böckerna studien studerar existerar genus, där underordningar, förtryck och uppfostran sker 

(Hirdman 2004:11,12). Exempel på förtryck finner vi i bland annat Magdalenas (2006) bok, där 

hennes man uttrycker sig:  

"Fy fan vad du är ful", sa han. "Vad är du bra till? Du är bara ett jävla luder som är 

oduglig på allt. Vad är du för en mamma egentligen? Du ska bort; ja, du ska ersättas...". 

        (Graaf 2006:64). 

I böckerna får de våldsutsatta kvinnorna ofta inte komma till tals eftersom att de är rädda för 

männens agerande och därmed är uppmärksamma i hur de uttrycker sig gentemot mannen.  

”Han spottade mig rakt i ansiktet med orden: Du är den fulaste och äckligaste kvinnan 

som finns. Han ’fattade inte hur han kunde dela sitt liv med en sån pantad tjej som jag’. 

Tårarna rann men jag vågade inte gråta högt för då visste jag att han skulle resta sig på 

det”.        (Dahlén 1995:53) 

Detta innebär att mannen är överordnad i förhållandet och utövar våld när han vill, vilket visar på 

mannen dominans i förhållandet. Ett exempel på mannens dominans är att män, enligt det som 

anses vara "maskulint", är aggressiva i sin natur och har medfödd lust att utöva våld (Connell 

1999:69,72). Kvinnorna i böckerna lever därmed under männens makt och kontroll, vilket visar 

på att kvinnorna går med på att inta en underordnad position i förhållandet. Detta könsmönster 

skapas även utav kvinnor och inte endast av män. I böckerna framkommer det tydligt att 

kvinnorna tilldelas en underordnad position, där de anser sig vara svaga och mindre värda än 

männen (Hirdman 2004:74–76).  

 



36 
 

7.2 Bristande samhällsstöd  

En gemensam faktor angående kvinnornas upplevelser i böckerna är deras bristande tillit till 

svenska myndigheter. Kvinnorna menar att den största orsaken till varför de inte fått den hjälp 

som de behövt av samhället var på grund av att det inte fanns tillräckligt med kunskap kring våld 

i nära relationer. Kvinnorna fick kämpa för ett liv utan våld och menar idag att om det skulle 

finnas mer stöd och hjälp i samhället skulle de inte behöva "kämpa" för rätten att leva ett liv utan 

våld. Kvinnorna menar att männen som utsatte de för våld fick lindriga straff för sina våldsamma 

handlingar. 

”Straffet han fick för det han gjorde mot mig och mina barn var ett skämt. Också där 

kom han lindrigt undan på grund av att det gått så många år innan jag anmälde honom. 

Det hjälpte heller inte att hans äldsta son hade anmält honom för all misshandel, både 

psykisk och fysisk mitt barn hade sett ända sedan han var liten. Bevis och åter bevis hela 

tiden, /…/. Det är alltid mer synd om den person som misshandlat, än den som blivit 

misshandlad. /…/ Tänk att han dessutom går fri idag/…/”.   

(Andersson 2011:45,46). 

Under tiden Mia (2001) och hennes familj levde gömda från ex-fästmannen hade familjen svårt 

att försörja sig. Bidraget som tilldelades familjen räckte knappt till försörjning. När Mia och 

hennes man ville ta ut sin sjukpenning från försäkringskassan, men fick inte på grund av att deras 

psykolog friskrivit dem. Svaret familjen fick från de myndigheter som de hade kontakt med var: 

"Ni får jobba och klara er på egen hand, ni får emigrera" (Marklund 2001:344–346). Efter detta 

samtal kände Mia (2001) sig inte längre rädd och upprörd. Hon insåg att ex-fästmannen aldrig 

skulle ge upp, han skulle fortsätta att leta efter familjen, vilket ledde till att familjen emigrerade 

(ibid:368–369).  

Kvinnorna i de fyra utvalda böckerna beskriver rädslan och sökandet efter hjälp som inte 

uppmärksammats vid första tillfället, det vill säga kvinnornas problem uppmärksammas i ett sent 

skede. Detta kan möjligtvis bero på att kvinnor som levt med våldsutsatta män inte anses vara 

pålitliga. De reaktioner våldsutsatta kvinnor bemöter kan vara ”lite får du tåla” och att ”alla 

äktenskap har sina problem” (Eliasson 1997:26, 45). Detta kan leda till att kvinnorna anser sig 

förtjäna våldet och därmed undviker att söka hjälp eller berätta om sina liv (Widding Hedin 

1997:34). Professionella som arbetar inom socialt arbete med våldsutsatta kvinnor bör ha 

kunskap, medkänsla och förståelse för vad kvinnorna upplevt (ibid:40). Detta poängterar även 
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kvinnorna i böckerna och menar att myndigheter har mycket kvar att lära sig angående 

bemötandet av en misshandlad kvinna (Andersson 2001; Dahlén 1995; Graaf 2006; Marklund 

2001). Ett exempel är Maria (1995) som menar:  

”Jag önskar att människor som kommer i kontakt med den här problematiken ska få mer 

kunskap i den process som pågår i den här typen av relationer/…/”   

          

       (Dahlén 1995:162,163). 

 

Vidare belyser Mia (2001) den osäkerhet som råder över vem som ska ta sig an problematiken 

angående våldsutsatta kvinnors liv, och menar: ”Vems uppgift är det att stoppa honom? Är det 

samhällets? Eller de skrämda, hotade, jagade och gömda kvinnornas?” (Marklund 2001:377). 

Widding Hedin (1997) menar att samhället har fördomar om kvinnor som lever i våldsutsatta 

förhållanden. När man har förutfattade meningar om kvinnor som lever i våldsutsatta 

förhållanden, har man inte förståelse för vad en kvinna genomgår. Det kan vara enkelt att 

skuldbelägga kvinnan i ett våldsutsatt förhållande, med tanke på att hon inte lämnat mannen 

tidigare (ibid:24,27). 

Det finns tydliga mönster i böckerna som visar att de fyra misshandlade kvinnorna känner 

frustration och svek gentemot det svenska samhället (Andersson 2011; Dahlén 1995; Marklund 

2001). Magdalena (2006) skriver i sin bok att om en misshandlad kvinna bad henne om råd skulle 

hon svara: 

”Nej, döda honom i stället, för om du flyr kommer du bara att bli sviken och ännu mer 

ensam! Polisen kommer vända dig ryggen, socialtjänsten kommer motvilligt att hjälpa 

dig med pengar, du kommer att leva i ständig skräck för att bli uppspårad, och dina 

mardrömmar kommer aldrig att sluta plåga dig utan troget komma på besök varje natt. 

Och skulle du någon gång återvända så är ditt liv ändå förstört, där du bli tungt skuldsatt 

och alla rycker bara på axlarna och struntar i dig. Din tyrann till man får bara ett kort 

fängelsestraff med permissioner efter någon vecka /.../ Sedan släpps han efter att ha 

avtjänat bara en tredjedel av straffet, och när han nu har avtjänat sitt straff så ska han ju 

naturligtvis få möjligheten att komma tillbaka in i samhället med hjälp av en bostad som 

man ordnar åt honom och diverse bidrag. Där har du den så kallade rättvisan. Så känn 

dig för allt i världen inte frestad att skjuta skallen av honom istället, även om du då i och 

för sig skulle få en mildare behandling än den du får om du flyr - och dessutom gratis 

tandvård...”  

                                                                                                                 (Graaf 2006:249) 

I citatet ovan visar Magdalena (2006) sina känslor angående straffet som Jorma fick. Denna 

frustration som Magdalena visar, finner vi även i de andra böckerna. Kvinnorna önskar att deras 

män fick ett hårdare straff för sina handlingar. Samhällets beslut angående männens straff har lett 
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till att kvinnorna i böckerna känner besvikelse och förnedring med tanke på vad kvinnorna utsatts 

för under åren. 

Sammanfattning 

I detta kapitel redovisas skillnaden på hur man ser på män och kvinnor. Vi får i analysen 

förståelse för hur könen tilldelas olika könsroller, det vill säga att kvinnorna i böckerna tilldelas 

rollen som hemmafru och underordnad samt att mannen är den överordnade och dominanta i 

förhållandet. Vi diskuterar även hur samhället påverkar synen på våldsutsatta kvinnor, samt hur 

professionella som arbetar med våldsutsatta kvinnor bör bemöta en misshandlad kvinna. Skälen 

till varför kvinnorna i de fyra böckerna stannar i våldsutsatta relationerna är för att de inte fått den 

hjälp som de behövde vid det första tillfället de anmälde mannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

8.  DISKUSSION  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur kvinnorna i dem fyra utvalda böckerna upplevde 

sin vardag i ett våldsamt förhållande. Utifrån tre självbiografier och en roman som är baserad på 

en sann historia har vi lyft fram kvinnornas upplevelser i ett våldsamt förhållande. Efter 

genomförandet av denna studie har vi fått förståelse för hur våldet framkommit i förhållandet 

samt hur kvinnorna orkat leva med dessa mödosamma omständigheter.  Förhållandet inleds med 

kärlek och uppvaktning av männen och som sedan tar en ny vändning. Denna vändning förändrar 

kvinnornas liv radikalt, männen blir allt mer aggressiva och vill kontrollera kvinnorna. Vid detta 

stadie hoppas kvinnorna på att männen ska ”förändras” till de män de var i början av förhållandet. 

När kvinnorna blir allt mer kontrollerade och utsatta för psykiskt våld, förlorar kvinnorna sig 

själva och bryts ner mentalt och känner sig mindre värda. Detta leder till att kvinnorna stannar 

kvar i förhållandet. När det fysiska våldet tar sin form blir kvinnorna oftast chockade vid första 

slaget och vill lämna männen. Det som sedan uppstår är att männen ber om förlåtelse för deras 

uppförande, och ger kvinnorna förhoppningar om att våldet skall upphöra, vilket det inte gör. När 

männen lyckats ta över kvinnornas mentala tillstånd och utsätter kvinnan för fysiskt våld har 

våldet i relationen normaliserats, det vill säga kvinnorna anser våldet som en normal handling. 

När männen fått makt och kontroll över relationen är det dem som avgör när de ska utöva våld 

mot kvinnorna. Därmed tilldelas mannen den dominanta rollen i förhållandet och kvinnan blir 

den underordnade (Lundgren 2004:17).  Under tiden paret lever tillsammans tvingas kvinnorna 

att anpassa sig för att inte ”trigga” igång mannens aggressivitet. Detta genom att männen inte 

skall utöva ännu mer våld. Kvinnorna i dessa förhållanden brukar ofta känna skam över sin 

situation, rädsla för sina män och skuldbelägger sig själva för våldet de utsätts för (Lundgren 

2004: 26,32,33). Utifrån studiens analys kan vi konstatera att det är männen som orsakar 

problemet beträffande kvinnornas psykiska och fysiska tillstånd. I böckerna beskriver kvinnorna 

deras upplevelser kring det psykiska våldet och menar att de bryts ner mentalt, vilket leder till 

kvinnorna inte känner av det fysiska våldet lika mycket. Kvinnorna menar att bli kallad för 

värdelös eller oduglig sätter djupare spår i själen än ett slag. Trots detta kan vi se att kvinnorna 

väljer att stanna kvar för att behålla familjen. Detta leder till att kvinnorna väljer att förlåta 

mannens handlande och på så vis undvika att leva ensamma (P. Eliasson 2000:46).  

Den vanligaste uppfattningen som samhället har kring våldsutsatta kvinnors situation är att 

kvinnorna får skylla sig själva som valt att leva tillsammans med de våldsamma männen. Med 
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detta ser vi att samhället har förutfattade meningar om kvinnor som blir våldsutsatta av sina män.  

(M. Eliasson 1997:40). Maria (1995) beskriver sina känslor inför hur hon blivit bemött av olika 

myndigheter:  

”När jag ser tillbaka på hur jag blivit bemött från viss sjukvårdspersonal, kuratorer, 

läkare, nämndemän, kan jag inte låta bli att förvånas över deras bristande kunskap i det 

här ämnet. När det gäller deras bemötande av en misshandlad kvinna har många av dem 

mycket kvar att läsa sig”.  

(Dahlén 1995:162) 

Vi lägger märke till att myndigheter som beskrivs i böckerna inte har tillräckligt med kunskap 

kring ämnet och därmed uppmärksammar inte kvinnans utsatthet. Vi betraktar detta som felaktigt 

och menar att man redan i första samtalet med kvinnan bör se detta som ett problem och inte 

skuldbelägga kvinnan (M. Eliasson 1997:25; Widding Hedin 1997:27). Som professionell 

arbetare inom detta ämne bör man ha medkänsla, förståelse och kunskap för kvinnor som 

lever/levt med våldsamma män (Widding Hedin 1997:24). Vi ser att de brister i arbetssättet när 

det kommer till professionella insatser i form av stöd och hjälp till utsatta kvinnor.  

8.1 Slutsatser 

Avslutningsvis kan vi utifrån denna studie påstå att kvinnorna i de fyra utvalda böckerna som levt 

i våldsutsatta relationer upplevt likartade påfrestningar som skadat dem både fysiskt och psykiskt. 

I vår empiri finner vi även hur kvinnorna känner, vilket är; rädsla för sina män, skam över sin 

livssituation och skuld för att de valt att leva med sina våldsamma män. När kvinnorna i de 

utvalda böckerna bestämmer sig för att lämna sina män, bör de tänka på sin säkerhet. Vår empiri 

visar att en del män som utövat våld mot sina kvinnor, fortsätter att agera våldsamt samt hota 

kvinnan som valt att lämna honom. När kvinnorna väljer att lämna sina män lever dem oftast 

gömda, antingen i olika kvinnojourer eller med hjälp av sina familjer. 

Förhållandet som kvinnorna levde i började med kärlek och kom senare att ta en chockerande 

vändning. Vid första slaget funderar kvinnorna på att lämna sina män, vilket kvinnorna inte gör 

då männen ursäktar sitt beteende. I detta fall förlåter kvinnorna sina män och beslutar sig för att 

stanna kvar hos männen. Kvinnorna påverkas ensidigt av mannen och därmed tar våldet 

successivt sin form i förhållandet. Detta leder till att kvinnans verklighet blir mannens. När våldet 

ständigt upprepas anser kvinnorna våldet som normalt och en vardaglig handling, vilket kan 
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förklaras med normaliseringsprocessen. I de fyra utvalda böcker finner vi männen som 

överordnade där de utövar makt och kontroll, vilket resulterar i att kvinnorna tilldelas den 

underordnade rollen i förhållandet. Detta kan vi även se i de könsroller som männen och 

kvinnorna tilldelas i de fyra böckerna. Männen i dessa förhållanden dominerar kvinnorna, med 

detta menas att kvinnorna är ”skyldiga” till att göra sina män till viljes.   

Utifrån vår empiri kan vi även se likheter kring kvinnornas upplevelser angående den bristande 

kunskapen kring våldsutsatta kvinnor. Kvinnorna menar att man bör ha förståelse för våldsutsatta 

kvinnor som väljer att stanna kvar hos sina män.  

Under studiens gång har vi lagt märke till att romanen, trots kritiken om att boken inte ska tas allt 

för detaljerat, finner vi många likheter med de tre utvalda självbiografierna som i sin tur 

innefattar en inneboende sanning.  

8.2 Reflektioner 

Under studiens gång har vi fått lärdomar kring våldsutsatta kvinnors upplevelser där vi även 

funnit gemensamma upplevelser och känslor i de fyra böckerna. Kvinnorna utsätts för liknande 

händelseförlopp och har liknande känslor kring deras livssituation. Med denna studie har vi fått 

ökad förståelse för varför kvinnor som stannar kvar i våldsutsatta förhållanden samt männens 

position gentemot kvinnorna. Vi ser tydliga skillnader mellan man och kvinna i ett våldsutsatt 

förhållande, det vill säga kvinnan styrs och blir hjärntvättad samt att mannen tilldelar sig själv 

rollen som överordnad i förhållandet. Det skulle vara intressant i en fortsatt studie att fördjupa sig 

i varför män som utövar psykiskt och fysiskt våld väljer att leva tillsammans med kvinnan trots 

att han betraktar henne som värdelös. Vidare anser vi att samhället och dess invånare inte skall ha 

förutfattande meningar och döma misshandlade kvinnor. Detta eftersom att det möjligtvis finns 

bristande kunskap angående vad dessa kvinnor får uppleva samt hur de mår. 

Med denna studie anser vi att om man vill förhindra problematiken kring mäns våld mot kvinnor 

är det lämpligt att hjälpa de män som utsätter kvinnor för våld. Vi anser att kvinnor som blir 

våldsutsatta bör naturligtvis få hjälp för att leva ett liv fritt från våld, men att män som utövar 

våld mot kvinnor även är i behov av stöd och hjälp för att motarbeta sitt beteende.  
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Vid genomförandet av denna studie har funderingar kring hur man skulle kunna förbättra och 

stärka det empiriska materialet framkommit. Vi tror att intervjuer med kvinnor som levt i 

våldsutsatta relationer skulle stärka vårt nuvarande empiriska material.  

Vidare har våra reflektioner kring våld i nära relationer medfört funderingar kring samhällets 

påverkan till denna problematik. Utifrån de fyra böckerna vi läst vill vi betona att det är samhället 

som har en avgörande roll för att hjälpa kvinnor som lever i våldsutsatta relationer. Professionella 

inom socialt arbete bör ha goda kunskaper för att hjälpa kvinnor som lever eller levt i våldsutsatta 

förhållanden. Utifrån våra tidigare forskningar kan vi se ett mörkertal kring kvinnor som blir 

misshandlade, vilket vi anser är ett allvarligt hälsoproblem för kvinnor. Mer kunskap om denna 

problematik kan leda till stödinsatser för kvinnor som lever med våld i nära relationer.  
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