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Abstract 
Authors: Lisa Elmqvist & Sara Johnsson 

Assessor: Kristina Gustafsson 

Title: Because every time you think it’s going to be the last one… A 

qualitative studie of retaining mechanisms in biographic depictions of female 

experiences of domestic violence perpetrated by males  

 

This thesis analyses women’s stories and experiences of living in a 

relationship with domestic violence. The study is done in order to gain a 

deeper understanding of what the retaining mechanisms are that prevents 

women from leaving their partner. The research is carried out by the usage of 

qualitative textual analysis of autobiographical novels. With the support of 

the theories of shame and the normalization process it is possible to 

accentuate how women are staying in their relationships because of the 

mental degradation caused by the man. The retaining mechanisms are 

numerous and complex and both socio-economic and psychological factors 

contribute to that women stay in the relationship, which previous research 

also has concluded. This research concludes that the retaining mechanisms 

evolve and change throughout the relationship. The women’s reason for 

staying in the relationship is in the beginning their love for the man but later 

on in the relationship it evolves further into embracing the reality of the man 

and making the reasons for the violence legitimate. 

 

Keywords: Domestic violence, the normalization process, autobiography, 

shame  
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1. Problembakgrund 
Mäns våld mot kvinnor är något som förekommer i hela världen och enligt Amnesty upplever 

en tredjedel av världens kvinnor att de någon gång har utsatts för våld, vilket är en kränkning 

av de mänskliga rättigheterna (Amnesty, 2016). Alla sorters kvinnor blir utsatta, oberoende av 

status, ålder och etnicitet (UN women, 2016). Merparten av mäns våld mot kvinnor sker i nära 

relationer och ämnet har under de senaste decennierna fått allt större uppmärksamhet även i 

Sverige av Brottsförebyggande rådet som har publicerat flertalet rapporter om våld i nära 

relationer (BRÅ, 2009). Brottet grov kvinnofridskränkning fördes dessutom in i den svenska 

brottsbalken år 1998 för att underlätta åtal mot den närstående mannen som kränkt kvinnan 

(NCK, 2016a). Våld i nära relation är dock inte synonymt med just mäns våld mot kvinnor 

men kvinnor utsätts oftare för våld i nära relation än män (BRÅ, 2009). Socialstyrelsens 

definition av våld i nära relationer är: 

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila 

handlingar till grova brott. Mer konkret är det alltifrån att bli förlöjligad till att utsättas för 

våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld 

(Socialstyrelsen, 2016a). 

Våldet kan även ta sig uttryck i materiell/ekonomisk utsatthet vilket kan inkludera att få sina 

tillhörigheter förstörda eller att bli påtvingad att skriva under ekonomiska avtal som kan ge 

negativa konsekvenser för den enskilde (Socialstyrelsen, 2016a). Kännetecken för våld i nära 

relation är att den utsatta har en relation och ofta starka känslomässiga band till förövaren 

(NCK, 2016b). Varje år utsätts ungefär 75 000 kvinnor mellan 15-84 år i Sverige för våld av 

sin partner (Socialstyrelsen, 2016b). Det är dock ovanligt att kvinnor som blivit utsatta för 

våld i nära relationer anmäler sin partner och därför uppskattas det finnas ett mörkertal (BRÅ, 

2016). Våld i nära relation kan inte ses som enskilda handlingar utan behöver ses som ett 

kontinuum, där gränserna mellan de olika handlingarna glider in i varandra vilket gör att olika 

typer våld kan vara svårt att definiera och rangordna. Hot om våld och våld kan vara 

problematiskt att särskilja då ett hot om våld kan skrämma lika mycket som det faktiska slaget 

för en kvinna som blivit slagen tidigare. Med kontinuumtanken kan vi förstå att handlingar 

som var för sig inte är grova och som juridiskt sett definieras som lindriga ändå kan drabba 
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kvinnan väldigt negativt (Lundgren, 2001, 16). Enligt 5 kap 11 § 2 st Socialtjänstlagen har 

kommunen ett särskilt ansvar för att stötta och hjälpa kvinnor som utsätts för våld av en 

närstående (SFS:2001:453). Socialtjänsten kan erbjuda hjälp i form av rådgivning, stödsamtal 

och ekonomiskt bistånd. Det finns även kvinnojourer som kvinnan kan vända sig till för att få 

hjälp och skyddat boende (NCK, 2016c). Detta visar att mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer är ett erkänt samhällsproblem och av stor relevans för det sociala arbetet. 

1.1 Problemformulering 

Internationell forskning såsom Cravens, Whiting och Aamar (2015) samt Kim och Gray 

(2008) har undersökt de bakomliggande orsakerna till att kvinnor stannar eller lämnar männen 

i en våldsam relation, där orsaker som exempelvis låg självkänsla, rädsla och ekonomi 

framkommit. I en svensk kontext har forskare påvisat liknande mönster och konsekvenser av 

mäns våld mot kvinnor såsom Lundgren (2004), Agevall (2012) och Enander och Holmberg 

(2008). Eva Lundgren har utvecklat teorin om normaliseringsprocessen för att förstå hur 

våldsutsatta kvinnor normaliserar våldet och internaliserar mannens verklighet till sin egen 

verklighet (Lundgren, 2004). Därmed har hon gett ett viktigt bidrag till förståelsen av varför 

det kan vara svårt att bryta upp ur en relation till en våldsam partner. Även Enander och 

Holmberg visar i sin studie varför det kan vara svårt att bryta upp från sin partner och menar 

att kvinnan kan vara känslomässigt bunden till mannen på olika sätt, både genom kärlek, 

rädsla och hat men även med känslor av skuld och hopp om förändring (Enander & 

Holmberg, 2008). Våldsutsatta kvinnor hittar strategier för att begripliggöra sin partners våld 

för sig själv och sin omgivning, såsom att anklaga sig själva, skylla på alkoholen eller 

omdefiniera våldet till bråk (Agevall, 2012). 

För utomstående kan det vara svårt att förstå varför kvinnor som utsätts för mäns våld i en 

nära relation inte lämnar mannen, bryter upp och går vid första våldshändelsen (Cravens, 

Whiting & Aamar, 2015). Det finns föreställning bland allmänheten om att kvinnan har ett 

eget ansvar för sitt liv och i och med att hon inte lämnar mannen så väljer hon därför att bli 

utsatt för våldet och anses får skylla sig själv (Enander, 2010). Utifrån sådana föreställningar 

och bristande förståelse för kvinnors utsatthet och svårigheter att bryta upp från mannen 

uppstod vårt intresse att undersöka våldsutsatta kvinnors situation för att därigenom förstå de 

kvarhållande mekanismerna.  
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Tidigare forskning har använt sig av intervjuer (Lundgren, 2004, Enander & Holmberg, 2008, 

samt Agervall, 2012), enkäter, (Eckstein, 2011) och hashtags på Twitter (Cravens, Whiting 

och Aamar, 2015) för att belysa frågan om vad det är som gör att kvinnor stannar kvar i en 

våldsam relation. Vad som däremot inte använts som material i samma utsträckning är 

självbiografier. På senare år har ett flertal böcker om ämnet mäns våld mot kvinnor i nära 

relation kommit ut på marknaden (se t.ex. Axelsson, 2013; Blomqvist, 2014; Carlshamre, 

2006; Graaf, 2006). Dessa självbiografiska bilder av våld i nära relationer kan vara 

annorlunda och beskriva andra erfarenheter och berättelser om våldet och de kvarhållande 

mekanismerna än de som har belysts i tidigare forskning. I och med att många människor i 

vårt samhälle idag får sin kunskap om våld i nära relationer genom media och populärkultur 

kan vår analys av självbiografier som material vara relevant och ge ett annat 

inifrånperspektiv, med andra bilder av våldsutsatta kvinnors sätt att tänka, känna och agera än 

vad tidigare forskning gjort genom exempelvis intervjuer. En sådan analys kan bidra till en 

fördjupad kunskap på området och i förlängningen påverka synen på vilka interventioner som 

behövs och hur de kan utformas. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera kvinnors berättelser om erfarenheter av att leva med 

en man som utövar våld i en nära relation, för att därigenom få en fördjupad förståelse av 

vilka kvarhållande mekanismerna som försvårar och förhindrar ett uppbrott ur relationen. 

1.3 Frågeställningar 

ü Hur skildrar kvinnorna i självbiografierna våldet och dess kontext?  

ü Vilka kvarhållande mekanismer i kvinnornas beskrivningar av sina våldserfarenheter 

framställs och hur? 

2. Tidigare forskning 
Vi har valt ut tidigare forskning som beskriver och problematiserar varför kvinnor inte lämnar 

en relation med en våldsam man. Denna forskning kan därmed hjälpa oss att förstå de faktorer 
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som bidrar till att försvåra för kvinnor att lämna mannen. Sammanställningen av den tidigare 

forskningen har resulterat i teman som: 

• De kvarhållande mekanismernas komplexitet 

• Omgivningens syn på våld i nära relation 

• Känslomässiga band 

• Kvinnors begripliggörande av sin våldsutsatthet 

• Våldsförhållandet som en process. 

2.1 De kvarhållande mekanismernas komplexitet  

Forskningen om orsaker till varför det är svårt för våldsutsatta kvinnor att bryta upp och 

lämna mannen är varierande och komplexa. Det visar på att det inte finns ett entydigt svar på 

frågan varför hon inte lämnar sin våldsamma man. När personer som varit offer för våld i nära 

relation i USA fick hashtagga sina skäl att stanna i relationen på Twitter kom det fram orsaker 

såsom självbedrägeri, låg självkänsla, rädsla, kvinnans tro att hon kan förändra mannen, 

tanken på barnen, förväntningen om att familjen ska hålla ihop, ekonomi och otillgänglig 

hjälp (Cravens, Whiting & Aamar, 2015, 375-379). Även Jinseok Kim och Karen A. Grays 

undersökning med våldsutsatta kvinnor i Nebraska visar att det ekonomiska beroendet samt 

självkänsla och ansvarskänslor är vanligt förekommande (Kim & Gray, 2008, 1478). Orsaker 

som kvinnan använder för sig själv behöver dessutom inte vara detsamma som de hon 

använder för omgivningen. Jessica Eckstein visar i sin studie att orsaker som kvinnan 

förklarade för sig själv främst var känslan av misslyckande om hon lämnade relationen följt 

av barnens rätt till båda föräldrarna. När man undersökte de orsaker kvinnan säger till andra 

så var barnens rätt till båda föräldrarna i topp, följt av att ett äktenskap ska vara för alltid 

(Eckstein, 2011, 24-25). Utifrån ovanstående forskning förstår vi att vi inte bara kan leta efter 

ett svar på frågan om varför kvinnan stannar i relationen utan att flera faktorer behöver vägas 

in. 
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2.2 Omgivningens syn på våld i nära relation 

Omgivningens bristande kunskap och förståelse för våldets kvarhållande mekanismer kan 

bidra till att kvinnan stigmatiseras och känner skam och skuld, vilket kan försvåra hennes 

möjligheter till att bryta upp från mannen. Detta för att det finns en föreställning bland 

allmänheten om att kvinnan har ett eget ansvar i förhållandet som säger att i och med att hon 

inte lämnar mannen så väljer hon att bli våldsutsatt. Våldet hon utsätts för blir på så sätt 

hennes egen förskyllan (Enander, 2010, 6). Kvinnan skuldbeläggs för förövarens våldsamma 

gärningar (Cravens, Whiting & Aamar, 2015, 272). Detta är synligt i en undersökning som 

Kim och Gray har gjort där allmänheten tillfrågades om kvinnans skuld i våldet. Majoriteten 

tyckte då att kvinnan inte var ansvarig för våldet men däremot att hon var ansvarig för att se 

till att våldet hon utsattes för skulle upphöra (Kim & Gray, 2008, 1468). På grund av 

omgivningens tankar om kvinnans ansvar i relationen behöver hon inte enbart hantera den 

våldsamma mannen utan även omgivningens stigmatisering (Eckstein, 2011, 21-22). 

Kvinnorna ser på sig själva i relation till hur andra ser på dem. Att bli stämplad som en 

misshandlad kvinna är skamfullt då det inte bara ger en bild av att hon blir våldsutsatt utan 

även skapar föreställningar om att hon är svag och underordnad. Detta är egenskaper som 

kvinnorna inte vill bli identifierade med (Agevall, 2012, 150-151). För att omgivningen ska få 

en mer förstående bild av det våld kvinnan utsätts för är det därför viktigt att betrakta våldet 

som ett kontinuum, det vill säga hur flera olika våldshändelser i olika grad och över tid skapar 

ett sammanhållet våld mot kvinnan vilket kan bryta ner henne i förhållandet (Lundgren, 2001, 

16). Omgivningen kan alltså bidra till att kvinnan hellre väljer att vara tyst om våldet och 

stanna kvar i relationen än att bryta upp från mannen. 

2.3 Känslomässiga band 

Orsaken till att kvinnor stannar kvar i en våldsam relation till en man kan även bottna i att 

kvinnorna har starka känslomässiga band till mannen. Viveka Enander och Carin Holmberg 

beskriver hur mannen upprätthåller en kontroll av kvinnan genom att mellan våldshändelserna 

visa tillgivenhet, ånger och kärlek. På så sätt bildas flera olika känslor hos kvinnorna, såsom 

kärlek, hat och rädsla som tillsammans blir till ett kraftigt känslomässigt band. Att kärleken är 

bindande kan förstås i att kvinnan helt enkelt är kär i mannen. Kärleken kan till och med 

upplevas som starkare i en våldsam relation eftersom kontrasterna mellan när det är bra och 
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dåligt blir så stora. Hatet kan vara bindande då det kräver att det riktas mot någon. Mannen är 

själva föremålet för hatet och han måste därför vara närvarande så att kvinnan har någonstans 

att fästa sitt hat vid. Rädslan blir bindande på grund av tankarna om vad som skulle kunna 

hända om hon lämnar mannen, hon vågar inte lämna då hon är rädd för sitt liv. Även 

medkänsla, det vill säga att kvinnan tycker synd om mannen gör att kvinnan binds till honom. 

Skuld och hopp om att mannen ska förändra sig blir även de till känslomässiga band (Enander 

& Holmberg, 2008, 206-208). Dessa känslomässiga band sammanflätas och bildar 

tillsammans ett kraftigare och mer hållbart band som gör det mer förståeligt varför kvinnan 

stannar kvar i det våldsamma förhållandet (Holmberg & Enander, 2011, 46). 

2.4 Kvinnors begripliggörande av sin våldsutsatthet  

Att blir slagen av någon man älskar kan kännas obegripligt. De utsatta kvinnorna använder sig 

därför ofta av olika förklaringar för mannens våld mot dem (Agevall, 2012, 141). Att förstå 

och begripliggöra mannen eller våldet blir ett sätt att hantera den traumatiska situationen 

(Enander & Holmberg, 2008, 207). Charlotte Agevall belyser detta i sin avhandling och visar 

att kvinnorna använder sig av begripliggörande för att rättfärdiga för sig själva och för andra 

varför de stannar kvar i den våldsamma relationen. Detta för att kunna bli accepterade i en 

social interaktion. De förnekar därför sin situation och försvarar mannens handlingar 

(Agevall, 2012, 150-151). 

Agevall (2012, 152) förklarar i likhet med Ban Hong Lim, Christine E. Valdez och Michelle 

M. Lilly (2015, 1073-1074) att kvinnorna begripliggör på ett sätt så att de ska kunna fortsätta 

tycka om mannen, t.ex. att han har det svårt på jobbet eller att det bara var ett misstag. 

Agevall menar också att kvinnan kan omdefiniera våldet till ett bråk vilket gör det mer 

begripligt och mindre allvarligt. Då syns inte något tydligt offer eller gärningsman (Agevall, 

2012, 157-158). Självanklagelser är vanligt förekommande då kvinnorna känner att de utfört 

handlingar som provocerat mannen och skyller på sig själva för att de gjorde honom arg (Lim, 

Valdez & Lilly, 2015, 1070). Missbruk och alkohol hos mannen är också ett sätt för kvinnor 

att begripliggöra våldet. Alkoholen gör att kvinnan kan lägga ansvaret där istället för på 

mannen med tanken om att allt kommer blir bra bara han får hjälp med sitt missbruk (Agevall, 

2012, 196). Även mannens traumatiska barndom som ger mannen en offerroll är ett sätt för 
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kvinnan att begripliggöra (Agevall, 2012, 207). Det finns alltså många olika exempel på hur 

kvinnan kan ursäkta mannens våld och göra det mer begripligt för sig själv. 

2.5 Våldsförhållandet som en process 

Våldsförhållandet kan ses som en process där kvinnan till slut internaliserar mannens 

verklighet. Våldet upplevs till slut som något normalt i hennes vardag. Detta är något som 

Eva Lundgren skriver om då hon lanserat teorin om våldets normaliseringsprocess där 

kvinnan till slut anpassar sig till mannens våld och ser det som något vanligt och accepterat. 

Gränserna för vad kvinnan accepterar förskjuts gradvis och mannens våld mot henne 

uppfattas istället som ett uttryck för kärlek (Lundgren, 2004, 50-51). Mannen kan isolera 

kvinnan från omgivningen och då hon inte har någon annan referensram tror hon att 

förhållandet är normalt. Våldet blir så normalt för henne att det internaliseras, mannens 

verklighet blir hennes verklighet (Lundgren, 2004, 54, 60). Kvinnan tar in mannens verklighet 

så långt så att hon tillskriver sig själv de egenskaper han ger henne. Hon tror på mannen när 

han säger att hon är värdelös och inte är värd något bättre. Kvinnor som slutligen har lämnat 

sin man beskriver att de under förhållandet varit blinda för våldet. Mannens våldsamma 

beteende hade varit uppenbart för andra men inte för dem själva då de hade hunnit acceptera 

våldet (Enander, 2010, 13-17). Normaliseringsprocessen är därför ett viktigt teoretiskt bidrag 

till förståelsen om varför kvinnan stannar kvar och accepterar det våld som för andra verkar 

onormalt. 

Den tidigare forskningen om mäns våld mot kvinnor i nära relation har även belyst ett annat 

perspektiv med fokus på varför kvinnan går och bryter upp ur relationen. Det är viktigt att 

belysa att alla kvinnor faktiskt inte stannar kvar hos sina våldsamma män. Holmberg och 

Enander har belyst detta i sin studie ”Varför går hon?” och funnit tre faser i kvinnans 

uppbrottsprocess. Dessa är att bryta upp, att bli fri och att förstå. Kvinnorna som intervjuats i 

studien ger uttryck för att ha kommit till en vändpunkt då de upplevt en slags botten, 

exempelvis en utlösande händelse där hon riskerat livet. Sedan kommer hon till det andra 

stadiet i processen, att bli fri, där hon går igenom olika emotioner, från att älska, till att hata, 

till att tycka synd om mannen och till slut inte känna någonting för honom. Det emotionella 

bandet till mannen är då brutet. Den tredje processen, att förstå, innebär att kvinnan definierar 

det hon varit med om som just misshandel och förstår vad hon varit utsatt för (Holmberg & 



 

Lisa Elmqvist & 
Sara Johnsson 

 

  
 8 

Enander, 2010, 121-123). Även om kvinnan gradvis bryts ner och normaliserar våldet vilket 

gör det svårt för henne att lämna mannen så visar forskningen att ett uppbrott inte är omöjlig. 

I denna studie kommer fokus inte ligga på uppbrottsprocessen men en vetskap om att 

kvinnorna ändå kan lämna sina våldsamma män och att de kvarhållande mekanismerna inte är 

konstanta är ändå viktig att ha med sig. 

3. Teorier 
I denna studie vill vi förstå de kvarhållande mekanismer som försvårar och förhindrar utsatta 

kvinnor från att bryta upp ur en relation till en våldsam man. Därför har vi valt att använda 

oss av teorier som kan hjälpa oss att begripliggöra dessa mekanismer på ett tydligt sätt och 

därmed ge oss ett så fruktbart perspektiv som möjligt. Vi har valt en teori som har sin 

utgångspunkt i våldsrelationen mellan kvinnan och mannen, nämligen 

normaliseringsprocessen. Vårt andra teoretiska perspektiv är skam som är ett vanligt fenomen 

kopplat till att vara våldsoffer (Enander, 2011). Genom dessa teorier kan vi förstå kvinnornas 

tankar och känslor bakom de kvarhållande mekanismerna. Teorierna kommer att kopplas ihop 

med empirin från självbiografierna och därmed hjälpa oss till förståelse för de mekanismer 

som verkar kvarhållande på kvinnans möjligheter att bryta upp och lämna mannen. 

3.1 Normaliseringsprocessen 

Eva Lundgren myntade teorin om normaliseringsprocessen för att kunna skapa en förståelse 

för våldsutsatta kvinnors svårigheter att bryta upp från en våldsam man i en nära relation. Hon 

beskriver hur våldet kan ses som en nedbrytningsprocess där gränser hela tiden förskjuts, från 

att kvinnan har ansett våldet vara något oacceptabel till att hon betraktar det som helt normalt 

(Lundgren, 2004, 9-11). Våldsprocessen hänger samman med vårt kulturella sammanhang, 

där vi förstår varandra utifrån kön, det vill säga att vi har föreställningar om hur vi förväntas 

vara och leva som kvinna eller man. Föreställningar om att vara kvinna innebär bland annat 

att vara undergiven, attraherad av mannens makt och att vara sexuellt tillgänglig för mannen 

medan att vara man innebär att ha status och makt, att vara överordnad och att ha 

tolkningsföreträde. När våld utspelar sig i heterosexuella relationer och med dessa 

föreställningar om kön som fond kan våldet på så sätt upplevas som kulturellt legitimt och 

gränsen för vad som är mannens ”naturliga” auktoritet i ett förhållande och vad som är ett 
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våldsamt parförhållande blir suddig. Våldets normalisering hänger alltså ihop med 

föreställningar om kön och makt (Lundgren, 2004, 14-19). 

Under normaliseringsprocessen förskjuts gränserna för vad kvinnan accepterar vad gäller 

mannens makt, kontroll och våld gradvis och blir på så sätt svårt för kvinnan att märka. Det 

som från början ansetts oacceptabelt blir mer och mer accepterat över tid då kvinnan efter ett 

tag suddat ut gränserna för var ett fredligt och ett våldsamt förhållande går (Lundgren, 2004, 

50-52) En gräns som suddas ut är den mellan vad som upplevs vara gott och ont. Mannen 

utövar kontroll över kvinnan, en kontrollerad isolering samt kontroll med hjälp av växling 

mellan våld och värme som strategi (Lundgren, 1991, 11). När mannen begär att kvinnan 

måste ta avstånd från omgivningen, blir hon inte bara fysiskt isolerad utan även mentalt och 

psykiskt isolerad. När kvinnan bara umgås med mannen så blir han hennes enda referensram, 

varvid hon inte längre kan jämföra goda och onda handlingar eller vad som är normalt med 

någon annan än honom. Genom att mannen växlar mellan våld och värme utvecklar den 

våldsutsatta kvinnan ett känslomässigt beroende av mannen. I normaliseringsprocessen kan 

mannens snällhet och kärleksfulla handlingar uppförstoras av kvinnan, så att det överskuggar 

hans våld och kontroll. På så vis kan han trots allt uppfattas som en bra människa och våldet 

kan omtolkas som ett uttryck för kärlek och omsorg. Växlingen mellan våld och värme, i 

kombination med isoleringen, leder till att gränserna mellan gott och ont blir suddiga för 

kvinnan. Att både få straff och tröst från den enda personen som finns i kvinnans liv, hennes 

referensram, skapar en förvirring hos henne och ett känslomässigt beroende av förövaren 

(Lundgren, 2004, 55-59). 

Kvinnans strategi för att klara av att leva i förhållandet blir att anpassa sig till mannens våld. 

Först anpassar hon sig till hans krav och sättet han vill att hon ska vara på för att få slut på 

våldet. Gradvis går kvinnan sedan över från att anpassa sig till våldet till att internalisera 

mannens verklighet.  Det innebär att hon börjar se sig själv med mannens ögon och identifiera 

sig själv med den roll han har gett henne (Lundgren, 1991, 20). Förövarens motiv för våldet 

och kraven han har på henne tar kvinnan in och gör den till slut till sin egen sanning 

(Lundgren, 2004, 60-61). Hur det går till för kvinnan att internalisera mannens verklighet kan 

man förklara med att orsaken till våldet förskjuts. Kvinnan blir chockad första gången hon blir 

våldsutsatt och hon förklarar våldet som en olycka och finner ingen riktig orsak för att det 

skedde. Längre fram i processen får våldet en orsak, mannen är orsaken, och här har kvinnan 
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fortfarande kvar sin egen verklighetsuppfattning och protesterar. Detta stadie är dock inte 

långvarigt och i processen förlorar kvinnan gradvis greppet om sin verklighetsuppfattning där 

mannen förklarar att våldet beror på henne, på vad hon gjort och inte gjort etc. Våldet får nu 

en annan orsak och det är kvinnan själv som anses utgöra den. Hon får därmed skuldkänslor 

och skyller det våld hon utsatts för av mannen på sig själv och försöker då anpassa sig så att 

han inte ska fortsätta att utsätta henne för våld. Om hon bättrar sig så tror hon att våldet 

kommer upphöra. Hon har nu internaliserat mannens motiv för att våldet. Kvinnans krafter 

blir mindre och mindre att hon till slut är helt uppgiven och utmattad (Lundgren, 2004, 60-

68). 

Normaliseringsprocessen är därmed en teori som förklarar varför kvinnor som lever i en nära 

relation till en våldsam man inte bryter upp och lämnar. Kvinnan anpassar sig till våldet och 

gradvis förskjuter sina normer och sin acceptans. Konsekvensen blir då att hon internaliserar 

hans verklighet som sin egen (Lundgren, 2004, 70). Genom en användning av denna teori får 

vi en fördjupad förklaring till hur processen och de kvarhållande mekanismerna till att stanna 

kvar i relationen utvecklas. 

3.2 Skam 

Thomas J. Scheff har vidareutvecklat arbeten som Cooley och Goffman tidigare skrivit om 

skam och stolthet och förklarar att dessa två känslor är människans viktigaste emotioner i 

sociala samspel och verkar som motsatsparter. Känslan av skam uppkommer hos människan i 

situationer av sanna eller inbillade hot mot dennes relationer och sociala band, medan stolthet 

istället ger känslan av att dessa relationer är goda relationer (Scheff, 1994, 15). Scheff menar 

att trygga band mellan människor är vad som håller samman samhället och att människan 

upplever denna trygghet vid enighet kring upplevelse och emotioner (Scheff, 1994, 4). 

Känslan av skam har därmed en förmåga att signalera moraliska överträdelser utan verbala 

uttryck. Uppkomsten av skamkänslan sker som en reaktion på de relationella hoten och verkar 

som en följd hos individen av att denne har misslyckats med sina egna ideal. Ideal som oftast 

är inhämtade och lärda av tidigare generationer och samhället (Scheff & Starrin, 2013, 190).  

På detta sätt blir detta emotionella motsatspar de emotioner som har störst inverkan på 

individers självkänsla (Scheff & Starrin, 2013, 188). Scheff beskriver att han definierar skam 

som brett och att det även innefattar andra liknande känslor såsom förödmjukelse vilket han 
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menar är en mildare känsla av skam (Scheff, 1994, 18). Människans värdering av sig själv 

sker alltså utifrån uppfattningen av vad omgivningen skulle tycka om individen (Scheff, 1994, 

82). 

Skamprocessen börjar med att något sätter igång skammen, följt av att vi minns tidigare 

erfarenheter av den upplevda känslan och reagerar utifrån dessa. I denna process kan vi märka 

en fysiologisk fas som innefattar spänningsförlust i huvud och nacke samt rodnad men även 

en kognitiv fas som innefattar tankar och minnen som framkallar frågor om förmågor, styrka 

och skicklighet i vilket individer värderar sig själva som om de är svaga eller inkompetenta. 

Den kognitiva fasen berör även känslan av att bli sedd eller att gömma sig från allmänhetens 

dömande blickar. Skamprocessen består sedan i att antingen erkänna för sig själv att man 

skäms med risk att ens självkänsla försämras eller att skydda sig från skammen och försvara 

sig. Att skydda sig från skammen innebär att man kan dra sig tillbaka och undvika kontakt 

med andra människor. Skammen skapar en känsla av utanförskap. Ibland upplevs skammen 

även så plågsam så att den istället ignoreras och de situationer som kan uppkalla denna känsla 

undviks fortsättningsvis (Scheff & Starrin, 2013, 192-193). Ett annat sätt att skydda sig från 

skammen är att genom olika lögner dölja den så att situationen och känslorna helt enkelt inte 

blir synliga (Scheff, 199). Scheff beskriver att skammen mellan individer kan synas i hur 

kroppsspråket mellan dem är och att detta blir ett av de tydligaste tecknen. Om skamkänslor 

finns hos en individ undviks ögonkontakt med andra och en kroppslig i hopsjunkning sker 

ofta. I en relation med trygga band där man är fri från skam, hålls istället huvuden högt med 

besvarade blickar (Scheff, 1994, 15). 

Teorin om skam kan också förstås i sammanhang med mäns våld mot kvinnor i nära relation. 

Viveka Enander har applicerat teorin om skam på just detta område då skamkänslor är 

någonting som ofta benämns av de våldsutsatta kvinnorna i deras beskrivning av sina 

våldserfarenheter. Kvinnorna beskriver sig själva som dumma som tillät våldet och att de 

skäms på grund av att de föreställer sig hur andra människor ser på dem (Enander, 2011, 35-

36). 

En sammanfattning är därmed att skamkänsla uppkommer i relation till uppfattningen av vad 

andra skulle tycka om en vilket i sin tur påverkar individens självkänsla. Skammen hanteras 

genom att antingen acceptera känslan av skam eller att fly undan den. Skamteorin kan på så 
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sätt verka som ett komplement till vår andra teori, normaliseringsprocessen, då vi når en 

förståelse för hur kvinnan känner inför sin situation, hur hon uppfattar att andra ser på hennes 

relation och hur detta påverkar de möjligheter och hinder som finns för henne att lämna 

mannen. På så sätt kan teorierna synliggöra det vi benämner som kvarhållande mekanismer i 

en våldsam relation. 

3.3 Vetenskapsteoretisk ansats 

Då syftet med studien är att förstå de kvarhållande mekanismer som försvårar och förhindrar 

utsatta kvinnor från att bryta upp ur en relation till en våldsam man faller sig vår studie inom 

det hermeneutiska perspektivet för tolkning och förståelse. Hermeneutiken hör till 

humanvetenskapen som har som mål att just förstå det mänskliga livet (Thomassen, 2007, 

178). Förståelsen uppstår genom att leva sig in i och återskapa en annan människas själsliv. 

Själva utgångspunkten för förståelsen bottnar i människans inre upplevda erfarenhet och 

dessa blir tillgängliga för förståelse genom att de uppenbarar sig som livsyttringar. Dessa 

yttringar går sedan att förstå eftersom de befinner sig i ett historiskt sammanhang. Hur vi 

tolkar kvinnornas berättelser kommer att utvecklas under tiden som vi möter ny kunskap. 

Människan har en inbyggd förförståelse vilket är grunden för all tolkning. En text tolkas 

genom den förståelse som läsaren redan har och förståelsen förändras under tiden man läser 

texten och blir till ny förförståelse, likt en cirkel (Thomassen, 2007, 181-182). Vi har en 

förförståelse om kvinnorna och kommer tolka deras berättelser utifrån denna men tolkningen 

kommer att förändras under tiden vi läser och får ny kunskap. Genom att få ny kunskap om 

textens delar kommer tolkningen av helheten fördjupas (Thomassen, 2007, 101). Att vi får en 

förståelse för de olika mekanismer som kvinnorna beskriver som kvarhållande kommer ge oss 

en helhetssyn på varför kvinnan stanna kvar i förhållandet. Att förstå en text innebär inte 

nödvändigtvis att man behöver återskapa den exakta meningen som från början var tänkt av 

författaren utan texten är öppen att förstås genom nya ögon (Thomassen, 2007, 185). 

4. Metod 
I denna studie kommer en kvalitativ textanalys användas som metod genom att analysera 

självbiografier. En kvalitativ metod ger en bättre möjlighet att komma in mer på djupet än en 

kvantitativ metod då man kan nå inre tankar och känslor (Daneback & Månsson, 2008, 159). 
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Vi anser därför att en kvalitativ metod är mer lämplig för vår studie då vi vill förstå de 

kvarhållande mekanismer som försvårar och förhindrar utsatta kvinnor från att bryta upp ur en 

relation till en våldsam man, genom kvinnans egna tankar och känslor. Till hjälp för analysen 

har vi använt oss av ett eget analysschema där vi hade bestämda teman som vi letade efter 

(Bilaga 1). Det var våra frågeställningar och vårt syfte som styrde oss i vilka teman vi valde 

ut. Enligt tidigare forskning kan de kvarhållande mekanismerna vara många och varierande 

och därför ville vi att analysschemat skulle vara brett och innehålla beskrivningar, tankar och 

känslor, för att på så vis inte gå miste om några viktiga faktorer. Vi använde oss därför av en 

”Övrigt” rubrik för att kunna sortera in situationer eller tankar som inte passade in under 

något av våra teman. Efter att ha använt detta analysschema på alla självbiografier bearbetade 

vi det till en kodning där våra teman utvecklades till att bli mer beskrivande och innefatta de 

rubriker vi använder oss av i vårt resultat (Bilaga 2). 

Självbiografier och livsberättelser avspeglar jaget och de mönster som format 

huvudkaraktären. Biografier innebär en möjlighet att ta del av de rutiner, erfarenheter och 

regler som individen upplever och använder för att förstå sig själv och andra (Johansson & 

Öberg, 2008, 73-75). Livsberättelser är uppbyggda med kronologiska och deskriptiva 

sekvenser samt narrativer. Med kronologiska sekvenser menas att författaren strukturerar upp 

sin historia och beskriver den i tidsordning. De deskriptiva sekvenserna beskrivs utan 

tidsperspektiv och är exempelvis beskrivningar av miljöer och attityder. Narrativer är att 

författaren beskriver en avgränsad specifik händelse, med början och slut som tydligt ska 

framföra något (Johansson, 2005, 221). Det var dessa upplevda erfarenheter som vi ville nå 

genom vår studie av våldsutsatta kvinnors egna berättelser om sin våldssituation. Berättelser 

har dessutom en förmåga att i hög grad väcka allmänhetens intresse (Mishler, 1997, 64). 

Självbiografier, liksom media, blir på så sätt en källa som samhället får stora delar av sin 

kunskap om våld i nära relationer ifrån, sannolikt i betydligt högre utsträckning än de får sin 

kunskap via forskning och faktaböcker ifrån. Därför kan det vara intressant att undersöka hur 

kvinnorna skildrar de kvarhållande mekanismer som försvårar för dem att bryta upp utifrån 

just självbiografier. 

Att analysera kvinnornas redan skrivna texter innebär att vi inte behöver exponera de utsatta 

kvinnorna för intervjuer med risk för att riva upp sår eller risken att inte kunna ta emot eller 

hantera den information vi skulle få. Valet av självbiografier innebär dock användning av ett 
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material som inte är skapat för oss eller i forskningssyfte och materialet kan innehålla 

irrelevanta delar. Böckerna kan även vara skrivna för en tänkt läsare och ha en önskan om att 

skapa spänning (Hydén, 1997, 25). Berättelser skrivs alltid i ett sammanhang och är berättade 

ur ett specifikt perspektiv (Johansson, 2005, 57). Med tanken om att böckerna kan vara 

skrivna i ett kommersiellt syfte anser vi ändå texterna vara sanningsenliga då det i det stora 

hela är kvinnornas egna upplevelser. Metodvalet innebär dessutom att vi inte har möjlighet att 

ställa följdfrågor och inhämta djupare beskrivningar om det är något vi inte förstår. Vårt 

material kan heller inte ses som en sanning för alla våldsutsatta kvinnor då texter fyller en 

funktion av att konstruera sin egen verklighet (Atkinson & Coffey, 2011, 90).  En teori kan 

dock hjälpa till att förstå enskilda personers upplevelser så att de blir generaliserbara och äger 

giltighet för en större grupp (Svensson, 2015, 209). Det betyder att vi genom våra valda 

teorier kommer kunna implementera dessa kvinnors upplevelser på en större grupp 

våldsutsatta kvinnor. 

Materialanvändningen innebär även att det behöver föras en källkritisk granskning av de 

utvalda böckerna innan användning då en allt vanligare problematik är att det kan förekomma 

spökförfattare inom självbiografier, det vill säga att boken inte är skriven av den som står som 

författare (Bryman, 2011, 491). Vi är även medvetna om att vår tolkning kan skilja sig från 

författarens ursprungliga tanke med texten. Magdalene Thomassen (2007, 188) diskuterar 

detta och menar att då författaren släppt iväg texten till läsaren står den på egna ben och är 

därmed öppen att förstås på nya sätt. Vidare har vi ett vetenskapligt syfte med vår studie, där 

vårt ansvar är att via våra tolkningar få kvinnornas texter att säga något utöver sig själv. 

4.1 Vår förförståelse 

En aspekt som har varit viktig för oss författare under studiens gång och som även är viktig 

för läsaren att ha i beaktande är att vår studie kan ha påverkats av att vi har en viss 

förförståelse för ämnet våld i nära relation. Vi genomförde båda vår VFU under 

socionomutbildningen inom Socialtjänsten. Vi befann oss på helt skilda avdelningar men kom 

båda i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation av män. Att vi har varit i 

kontakt med utsatta kvinnor tidigare kan innebära både fördelar och nackdelar för vår studie. 

Vår förförståelse kan vara fördelaktig för vår studie då vi med egna ögon har sett hur svårt det 

varit för de våldsutsatta kvinnorna att lämna sina män vilket har gett oss en förståelse för hur 
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komplext och problematiskt ämnet är. Det är även genom denna förförståelse som vårt 

intresse för studien vuxit fram. En svaghet med förförståelse kan vara att vi i empirin 

omedvetet sökt efter de kvarhållande mekanismer som vi redan varit i kontakt med under vår 

praktik. Vi har därför under studiens gång försökt ha detta i beaktande och förhållit oss 

kritiska till våra tidigare erfarenheter för att vara öppna för ny kunskap. 

4.2 Urval 

Det går inte att studera varje fall på forskningsområdet utan man måste begränsa sig till ett 

urval (Becker, 2008, 78). Vi har därför i vår studie valt att inrikta oss på en heterosexuell 

parrelation med kvinnan som offer för mannens våld. Att undersöka samkönade relationer 

eller mannen som offer valdes bort på grund av begränsningar i utbudet av självbiografier 

samt att etiska begränsningar gjorde att vi som studenter inte fick intervjua. Valet grundade 

sig också i att heterosexuella parrelationer där kvinnan är den utsatta är den konstellation som 

är vanligast (Socialstyrelsen, 2016c). Vi är dock medvetna om att våldet förekommer i alla 

typer av förhållanden. 

Genom självbiografier gavs vi möjligheten att nå kvinnornas egna upplevelser av att leva i en 

våldsam relation. Vårt val av böcker grundades i ett målinriktat urval. Detta innebär att 

strategiskt välja böcker efter relevans till forskningsfrågorna (Bryman, 2011, 392). Vi valde 

medvetet självbiografier där kvinnorna är medelklasskvinnor uppväxta i den svenska kulturen 

för att få en mer avgränsad bild av de kvarhållande mekanismerna. Vi var dock medvetna om 

att då vi har valt bort kvinnor som inte är uppväxta i den svenska kulturen så kan vi ha gått 

miste om exempelvis kulturella aspekter som hade kunnat ge oss fler kvarhållande 

mekanismer. Vi har istället gått in djupare på de mekanismer som just kvinnor uppväxta i en 

svensk kontext beskriver. Vi valde även böckerna utifrån att de ska vara publicerade i relativ 

nutid och att våldet ska ha utspelat sig under ungefär samma tidsram. Detta för att det inte ska 

ha uppstått för stora skillnader i samhälleliga normer och värderingar. Tiden för våldet i våra 

böcker skiljer sig något men håller sig på en tidsram på 10-15 år. Ett annat krav var att 

böckerna helt igenom skulle vara självbiografiska då vi ville få en så verklig bild som möjligt 

av kvinnans perspektiv. 
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Som tidigare nämnt uppfattar vi att självbiografier är en källa som samhället får stora delar av 

sin kunskap om våld i nära relationer ifrån. Vi valde därför ut fyra självbiografier som alla har 

väckt intresse bland allmänheten. Merparten av de valda böckerna låg vid studiens början 

högt på Nordens största bokhandel Adlibris topplista av självbiografier (Adlibris, 2016). 

Undantaget är Maria Carlshamres bok men hon är däremot en medieprofil och har blivit 

uppmärksammad och intervjuad i många artiklar kring boken (Garme, 2006; Utterström, 

2006; Sveriges Radio, 2007). De valda böckerna är Det ska bli ett sant nöje att döda dig 

(Graaf, 2006), En vacker dag lämnar jag honom (Blomqvist, 2014), Det händer inte mig: 

förhållandet- en sann historia (Axelsson, 2013) samt Den oslagbara: en personlig skildring 

av våld i kärlekens namn (Carlshamre, 2006). Valet av fyra stycken självbiografier grundades 

i att vi ansåg antalet vara en lagom mängd för att uppnå syftet i förhållande till vår tidsram 

och studiens storlek. Vi ansåg att fyra böcker behövdes för att få ett holistiskt perspektiv och 

för att kunna implementera kvinnornas upplevelser i ett större perspektiv. Fler böcker än fyra 

stycken hade dock inneburit att vi hade behövt bredda studien och inte haft möjlighet att gå in 

på djupet av kvinnornas berättelser som vi nu har kunnat göra. Fyra böcker ansåg vi dessutom 

vara tillräckligt för att vi skulle kunna göra jämförelser kvinnorna emellan och kunna se 

mönster av likheter och skillnader. Med hjälp av våra teorier kan vi generalisera de svar vi får 

i ett större perspektiv vilket gör att självbiografierna inte enbart ger unika svar. Det ger istället 

ett övergripande svar på vad som kan vara kvarhållande mekanismer för kvinnan i en våldsam 

relation. 

4.3 Etiska överväganden  

Ett av de främsta etiska överväganden för oss var hur en studie med ämnet våld mot kvinnor i 

nära relation skulle kunna genomföras då vår uppfattning är att ämnet är känsligt. På grund av 

att vi som studenter inte har kunskap att kunna ta emot eller hantera de eventuella känslor som 

kan rivas upp hos kvinnorna om vi exponerar dem för känsliga frågor så ansåg vi inte det 

etiskt försvarbart att intervjua dem. Detta hade kunnat göra mer skada än nytta för kvinnorna. 

Eftersom vi ändå hade en önskan om att nå kvinnornas inre känslor och perspektiv valde vi 

istället självbiografier och en direktkontakt med kvinnorna behövde därmed inte ske. 

Inledningsvis bör man som forskare ställa sig frågan vad studien har för nytta, det vill säga 

nyttjandekravet, och hur studien kan förbättra tillvaron för vad den studerar (Hermerén, 2011, 
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31, 10). Personers välfärd går före samhällsnyttan och forskning får bara godkännas om den 

kan ske med respekt för människovärdet (SFS: 2003:460). Därför är det viktigt att resonera 

kring möjliga negativa konsekvenser av forskningen och att väga nyttan mot negativa 

konsekvenser (Hermerén, 2011, 31). Som tidigare nämnt hoppas vi att denna studie ska kunna 

öka förståelsen för kvinnornas sätt att tänka, känna och agera i den våldsamma relationen för 

att därigenom kunna utforma stöd anpassat till kvinnorna. Negativa konsekvenser kan i vår 

studie vara framställningen av männen och att deras version inte inkluderas i 

självbiografierna. Vi anser dock att kvinnans upplevelse av sin utsatthet är viktig att förstå 

oberoende av mannens version. 

Det är viktigt för forskare att reflektera över vilken typ av sanningsanspråk man kan göra 

utifrån sin egen studie. Som nämnt kan vi inte generalisera kvinnornas uppfattning till alla 

våldsutsatta kvinnor men det förblir fortfarande viktigt att vi håller oss objektiva för att 

därigenom belysa dessa kvinnors sanning (Hermerén, 2011, 12). Vad som också blir ett 

viktigt etiskt övervägande är att bokens författare och därmed den utsatta kvinnans namn blir 

synligt. I vår studie har dock en av författarna valt att skriva under pseudonym, Veronika 

Axelsson. En del av kvinnorna har även valt att byta ut namnen på vissa personer i boken med 

hänsyn till dem och deras närstående. Något som också är viktigt för svensk forskning är att 

ha informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet i beaktning (Bryman, 

2011, 131-132). Då vårt material inte är i direktkontakt med kvinnorna utan är självbiografier 

så förhåller sig dessa kriterier inte sig lika starkt för denna studie. Genom att författarna valt 

att publicera sin berättelse har deras historier också blivit tillgängliga för allmänheten 

(Bryman, 2011, 141-142). Något som har varit viktigt för oss att tänka på under studiens gång 

är hur vi beskriver kvinnornas situation. Det finns en risk att kvinnorna tillskrivs egenskaper 

och ansvar i relationen och därför har det krävts ständig reflektion med varandra om hur vi 

ska formulera texten. Vi vill inte framställa det som att kvinnan ”väljer” att stanna kvar i 

relationen och därmed lägga ansvaret på henne. 

4.4 Genomförande och arbetsfördelning  

Vi hade redan innan kursens start bestämt oss för ämnet våld i nära relation eftersom intresset 

uppkommit under vår VFU. Vi började med att begränsa oss till mäns våld mot kvinnor i nära 

relation och formulerade därefter ett syfte och frågeställningar. Därefter började vi läsa in oss 
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på ämnet och tidigare forskning för att få en överblick om vad som tidigare gjorts inom vårt 

område. Parallellt med att vi jobbade med vår uppsatsplan började vi arbeta ihop ett 

analysschema. Vi började läsa våra självbiografier och kodade under tiden upp texten. När vi 

båda hade läst alla självbiografier diskuterade och jämförde vi vad vi hade funnit för att sedan 

sammanställa informationen till ett resultat. Efter att resultatet hade sammanställts 

analyserade vi vår empiri utifrån våra teorier. Under processens gång har vi i grupp träffats 

för handledning och fått synpunkter och kritik för hur vi ska arbeta vidare med vår text. Efter 

att analysen var färdig sammanställde vi texten till en slutsats för att ge ett tydligt svar på vårt 

syfte och frågeställningar. 

Vi har haft ett gott samarbete och båda har varit insatta i alla delar av studien. Vi bestämde 

från början att vi inte ville dela upp arbetet mellan oss utan bearbeta hela studien tillsammans 

för att på så sätt få uppsatsen mer enhetlig i struktur och språk.  

5. Resultat 
I detta kapitel presenteras vårt empiriska material som kommer inledas med en kort 

presentation av de självbiografier som använts som empiri och som legat till grund för vår 

analys. Vi har delat upp vårt resultat i underrubriker för att våldet och de kvarhållande 

mekanismerna ska bli enklare för läsaren att förstå. Det empiriska materialet kommer sedan i 

nästa kapitel analyseras utifrån normaliseringsprocessen och skam. 

5.1 Presentation av kvinnorna bakom självbiografierna 

Nedan följer en presentation av de kvinnornas självbiografier för att synliggöra kontexten och 

för att våldet ska bli lättare att förstå. 

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

Boken Det ska bli mig ett sant nöje att döda dig är författad av Magdalena Graaf. I boken 

beskriver Magdalena att hon som 17-åring träffade den storväxta kopian av Dolph Lundgren, 

vars namn var Jorma. Han beskrivs till en början som en tystlåten och mystiskt man som var 

fruktad i området. Hon hade varit attraherad av honom under en lång tid och föll direkt när 

han visade henne intresse. Jorma överraskade Magdalena med kärleksfulla dikter och hon 
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honom med ett välstädat hem. Till en början skildras Jorma som omtänksam i förhållandet 

men Magdalena beskriver hur hon tidigt såg tendenser till våld hos honom. Hon beskriver hur 

hon i början kände sig som ”en trygg liten fågel” i hans famn för att senare känna en klump i 

magen varje gång de skulle gå ut. Hon var rädd för att någon man skulle titta lite för länge på 

henne. Som 19-åring blev Magdalena gravid och hon och Jorma ingick äktenskap. Strax 

efteråt föddes deras gemensamma son, Isak. Magdalena beskriver hur förhållandet går från 

enstaka våldshändelser till att våldet eskalerar och blir en del av vardagen (Graaf, 2006). 

En vacker dag lämnar jag honom (Maria Blomqvist) 

En vacker dag lämnar jag honom är författad av Maria Blomqvist. När Maria var 28 år 

träffade hon den flera år yngre Erik (som egentligen heter något annat). Maria var då gift och 

levde ett lyckligt familjeliv och en relation med Erik var därför omöjlig. Åren går och de möts 

igen, denna gång inleder de ett förhållande. Maria beskriver hur hon kände en stark passion 

till Erik men att familjen inte uppskattade hur hon avslutade sitt tidigare trygga familjeliv för 

honom. Erik skildras som en alfahanne, som spännande, trevlig och omtyckt av kollegor. 

Utseendemässigt var han enligt Maria helt perfekt och hon förklarar hur han uppvaktade 

henne på ett sätt som ingen annan man någonsin gjort. Bara ett par veckor efter att de flyttat 

ihop blev Maria misshandlad för första gången. Det dröjde inte länge innan fysiskt, psykiskt 

och sexuellt våld blev en del av vardagen (Blomqvist, 2014). 

Det händer inte mig: Förhållandet, en sann historia (Veronika Axelsson) 

Det händer inte mig: Förhållandet, en sann historia är författad av pseudonymen Veronika 

Axelsson. När Veronika var 24 år fattade hon tycke för Manne i revygruppen. Han beskrivs 

som en liten och mager kille och Veronika föll för honom och de flyttade ihop. Veronika hade 

en son, Jonathan, från ett tidigare förhållande och hon beskriver att han snabbt fattade tycke 

för Manne och började kalla honom för pappa. Veronika fick tidigt se prov på Mannes humör 

men då det bara drabbade Veronika beskriver hon att hon inte brydde sig så mycket. Snart 

började dock Mannes humör att gå ut över sonen och Manne började fysiskt och psykiskt 

straffa Jonathan för att få Veronika att må dåligt. Veronika beskriver hur hennes mamma 

tidigt reagerade på Mannes beteende och anade vad han var för person. Trots det destruktiva 

förhållandet får Veronika och Manne fyra barn ihop och i 12 år levde Veronika under psykisk, 

ekonomisk och materiell våldsutsatthet (Axelsson, 2013). 
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Den oslagbara (Maria Carlshamre) 

Den oslagbara är författad av Maria Carlshamre. När Maria var 36 år blev hon tillsammans 

med den 7 år yngre mannen som hon beskriver som sin stora kärlek. Hon skildrar hur de hade 

stark attraktion till varandra, hur de kände sig oslagbara och hur ingen annan kunde förstå 

deras kärlek. Men, så inträder ett nytt skede. Mannen hade dåligt morgonhumör och Maria 

beskriver hur detta visade sig allt oftare. Han straffade henne genom att vara helt frånvarande 

och kall mot henne vissa dagar varierat med att visa henne kärlek och närvaro. Så småningom 

övergår det psykiska växelspelet till hårda ord, knuffar och slag som Maria beskriver att hon 

döljer för omgivningen. Maria, som under förhållandet är en framgångsrik journalist, levde i 

nästan 10 år tillsammans med den våldsamma mannen. De får två barn ihop, varav ett barn 

med funktionshinder (Carlshamre, 2006). 

5.2 Våldet i förhållandet 

I vår presentation av våldet, så som det skildras av kvinnorna i självbiografierna, har vi delat 

upp våldsbeskrivningarna i rubriker om hur våldet beskrivs i början av förhållandet för att 

sedan beskriva hur det fysiska, psykiska och materiella/ekonomiska våldet utvecklas. 

5.2.1 Den första våldshändelsen 

Alla kvinnorna beskriver inledningsvis sitt förhållande som bra och romantiskt (Axelsson, 

2013, 31; Blomqvist, 2014, 26-28; Carlshamre, 2006, 30-31; Graaf, 2006, 33). Successivt 

börjar kränkningar och hårda ord bli en del av förhållandet vilket sedan leder fram till den 

första våldshändelsen (Axelsson, 2013, 31; Blomqvist, 2014, 26-27; Carlshamre, 2006, 28; 

Graaf, 2006, 33). 

I boken beskriver Magdalena hur hennes första erfarenhet av att utsättas för våld av Jorma var 

i samband med en parmiddag. Magdalena skulle gå ut med hunden och vännens kille Uffe 

följde med. När Magdalena kom tillbaka greppade Jorma tag om hennes nacke och kastade ut 

henne i hallen och kallade henne för ”satans smutsiga hora”. Magdalena bönföll honom att 

sluta men Jorma tog strypgrepp på henne och slog hennes huvud i väggen. Han talade om för 

henne vilket ”fnask” hon var som varit ensam med Uffe. Morgonen efter satt Jorma på 

sängkanten med tårar i ögonen och hade ångest. Magdalena försökte hitta skulden hos sig 
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själv och tänkte att det var dumt av henne att gå iväg med Uffe. Det hade aldrig hänt tidigare 

och skulle aldrig hända igen (Graaf, 2006, 39-40). 

Maria B beskriver att hennes första våldshändelse skedde ett par veckor efter att hon och Erik 

flyttat ihop. Erik och Maria satt och diskuterade med varsin drink och Erik blev plötsligt arg. 

Han tog tag i Marias hår och drog henne över vardagsrumsgolvet. Han sparkade på henne och 

skrek ”din djävla hora” upprepade gånger. Allt gick snabbt och var snart över och Erik 

började istället gråta. Maria undrade vad hon hade gjort som fått Erik så arg. Hon tröstade 

Erik som intog en offerroll och skyllde på Maria (Blomqvist, 2014, 33). Han uttryckte att: 

Jag är värd något bättre. Men jag ska lära mig stå ut med dig. Sluta upp med att bete dig, 

förstå istället hur mycket jag älskar dig - låt mig bara älska dig! (Blomqvist, 2014, 33). 

Maria kände sig rädd och förnedrad men var säker på att våldet och kränkningen var en 

engångsföreteelse och att det därmed inte skulle upprepas (Blomqvist, 2014, 34). 

Veronika fick tidigt se prov på Mannes humör då han plötsligt kastade en tallrik med mat in i 

väggen för att sedan bara gå och lägga sig. Veronika tyckte att agerandet var underligt och att 

Mannes beteende var barnsligt. Hon tänkte att det bara var en engångsföreteelse och att 

Manne hade mer på sina axlar än vad han kunde hantera. Manne bad senare om ursäkt och sa 

att han inte hade gjort det om barnet hade varit hemma (Axelsson, 2013, 35-36). 

Maria C beskrivning av hennes första våldssituation var när hon var gravid i sjunde månaden 

och just hemkommen från sjukhuset. Hon var då väldigt svag. Mannen ville gå på en 

utställning och Maria bad honom att stanna hemma eller att ta med sig deras son. Hon vädjade 

till mannen och då for hans knytnäve upp och träffade henne så att hon svimmade. Efteråt 

skämdes Maria och hoppades att grannarna inte hade hört det som hänt. Maria var arg på 

mannen och frågade sig själv hur han kunde göra så mot henne då hon var som mest sårbar. 

Ingen av dem tog efteråt upp händelsen. Det var som att det inte hade hänt (Carlshamre, 2006, 

32-33). 

5.2.2 Det fysiska våldet 

Magdalena, Maria C och Maria B är de kvinnor som beskriver att de utsatts för fysiskt våld 

medan Veronika inte beskriver så mycket av det fysiska våldet.  
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Magdalena beskriver en våldshändelse under en födelsedagsfest. Jorma hade druckit mycket 

och blev arg på Magdalena för att hon inte höll reda på hunden. Jorma tog upp ett hundkoppel 

och slog henne över axel och bröstkorg. Runt omkring dem blev det tyst och människorna 

tittade ner i marken. Magdalena kände sig förnedrad. När de senare kom hem blev Magdalena 

hårt skallad i pannan av Jorma och svimmade. En annan våldssituation som Magdalena 

beskriver är när Jorma sköt mot henne och vännen Jessica med en kolsyrepatron. Magdalena 

blev träffad i benet (Graaf, 2006, 68). 

Maria B beskriver hur hon genomförde en operation för att ta bort cellförändringar. Hon hade 

fått instruktioner om att inte ha sex på en månad. När hon berättade detta för Erik accepterade 

han inte detta utan sa ”jag ska knulla med dig”. Och det gjorde han (Blomqvist, 2014, 40). 

Erik brukade även sätta sig på hennes bröstkorg så hon inte kunde andas. Han höll fast hennes 

armar och slog henne i ansiktet med sitt könsorgan. Han kunde även sparka på henne så hon 

ramlade ur sängen (Blomqvist, 2014, 38). 

Maria C beskriver en händelse då hon hade planerat att gå på ett styrelsemöte vilket Mannen 

inte uppskattade. Han smällde då till henne så hon for in i väggen och gjorde illa axeln 

(Carlshamre, 2006, 41). Mannen kunde även anklaga Maria för att ge barnen fel mat. Vid ett 

tillfälle slog han sönder skålen hon höll i, kastade riset i hennes ansikte och släpade in henne i 

matsalen, medan barnen skrikande såg på (Carlshamre, 2014, 25). 

5.2.3 Det psykiska våldet 

Den största smärtan är inte den fysiska, det är inte den som äter sig in i själen […]. Orden 

och hoten däremot bleknar aldrig, de biter sig fast i hjärtat som hungriga blodiglar (Graaf, 

2006, 63-64). 

[…] och jag tyckte att det var lättare att bära ett blåmärke än att gång på gång bli kallad för 

hora eller något könsord (Blomqvist, 2014, 44). 

Både Magdalena, Maria B och Maria C nämner att den psykiska misshandeln var den värsta. 

Maria C nämner att av det våld hon utsatts för så var det värsta att hon aldrig fick 

uppmärksamhet för allt hon gjorde för deras handikappade son. Mannen såg det istället som 

att sonen tog uppmärksamheten ifrån honom (Carlshamre, 2006, 99). 
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Något som alla kvinnorna beskriver är hur deras män tryckte ner dem, förnedrade dem och 

talade om för dem hur odugliga de var (Axelsson, 2013, 97; Blomqvist, 2014, 45; Carlshamre, 

2006, 51, 73; Graaf, 2006, 57). 

Fy fan vad du är ful. Vad är du bra till? Du är bara ett jävla luder som är oduglig till allt. 

Vad är du för en mamma egentligen...? (Graaf, 2006, 64). 

Du är så fet och ful så ta det som ett gott råd: visa dig aldrig någonsin för en annan man. Det 

räcker med att jag står ut med dig! (Blomqvist, 2014, 73).  

Ingen skulle någonsin vilja knulla med mig, jag var utsliten, äcklig, motbjudande. […]. Du sa 

att du var förkrossad, att du inte visste hur du hade kunnat säga sådana hemska saker 

(Carlshamre, 2006, 19). 

Magdalena blev utsatt för förnedring av Jorma och beskriver en händelse då han slet av 

hennes kläder och sedan lät henne sitta naken på balkongen och skämmas. Detta skedde då 

Jorma fått för sig att Magdalena gjort sig fin för sin älskare. Magdalena fick dessutom ständig 

höra hur oduglig hon var och att hon bara dög som ”knulldocka” (Graaf, 2006, 71, 75). 

Veronika som tidigare genomgått ett missfall i förhållandet med Manne fick höra att det var 

hon som ”söp” ihjäl barnet (Axelsson, 2013, 70). 

Alla kvinnorna blev utsatta för hot av mannen. Det kunde gälla exempelvis hot om att ta 

barnen ifrån dem, hot om att skada eller döda dem och hot mot deras familj (Axelsson, 2013, 

194; Blomqvist, 2014, 66; Carlshamre, 2006, 83; Graaf, 2006, 6). 

Din äckliga lilla hora! Det ska bli mig ett sant nöje att döda dig!! (Graaf, 2006, 6). 

Både Maria B och Veronikas män hotar deras söner för att komma åt Maria och Veronika. 

Marias man Erik hotar om att döda hennes son efter att han bucklat Eriks bil medan 

Veronikas man efter en argumentation med Veronika frågar om hon vill att han ska hämnas 

ännu mer på hennes son Jonathan för att skada henne (Blomqvist, 2014, 65; Axelsson, 2013, 

194). Vissa av männen uttrycker även negativa kommentarer om kvinnornas intressen och 

närstående. Manne talar om Veronikas mamma som en kärring som ska sluta att lägga sig i 

deras liv (Axelsson, 2013, 54). Maria C beskriver hur hennes man kallar hennes syster för en 

fitta som aldrig ska få komma hem till dem igen. Han uttrycker även en irritation över hennes 
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intressen såsom när hon ville gå på styrelsemöte, vilket ledde till att hon tackade nej till att 

vara med i styrelsen (Carlshamre, 2006, 50, 41-42). 

5.2.4 Det materiella och ekonomiska våldet 

Kvinnorna beskriver erfarenheter av ekonomiskt och materiellt våld, exempelvis hur männen 

gav sig på deras tillhörigheter (Axelsson, 2013, 257; Blomqvist, 2014, 69; Carlshamre, 2006, 

20-21; Graaf, 2006, 56). Veronika beskriver hur Manne gav sig på sonens fågel och även en 

leksaksbil som betydde mycket för honom då han fått den av sin avlidne morbror (Axelsson, 

2013, 83-84, 257). Maria B beskriver hur Erik brände upp hennes kläder och hotade att 

bränna ner deras villa (Blomqvist, 2014, 69). Även Maria C fick sina ägodelar förstörda då 

hennes man tog sönder hennes favoritklänning, halsband och presenter han tidigare gett 

henne. Hennes man förklarade detta med att hon inte var värd presenter (Carlshamre, 2006, 

20-21). Magdalena upplevde det materiella våldet genom att Jorma hotade med att döda 

hennes hund (Graaf 2006, 46). 

Veronika beskriver även hur Manne utövade ekonomiskt våld mot henne. Detta syns 

exempelvis då hon och Manne hade distansförhållande. Veronika behövde pengar till barnen 

och bad Manne att skicka henne det. Manne sa då att han behövde alla sina pengar till 

litteratur. Han sa att hon fick välja mellan att han kom hem och var en far till barnen eller att 

han skickade pengar men då inte kom hem (Axelsson, 2013, 106). Veronika var tvungen att ta 

det ekonomiska ansvaret och stod för merparten av deras utgifter. Trots att de hade en kärv 

ekonomi brukade Manne köpa dator- och tv-spel för sina pengar istället för att hjälpa till med 

nödvändiga utgifter (Axelsson, 2013, 129-130). Ibland fick Veronika låna pengar för att få 

livet att gå ihop. När hon ibland bad Manne att låna pengar av någon sa han bara obekymrat 

att han inte hade någon att låna av och Veronika var alltid den som slutligen fick lösa 

problemet (Axelsson, 2013, 132) 

5.3 Kvinnans känslor för mannen 

Alla kvinnorna i självbiografierna beskriver att deras relationer i början var kärleksfulla 

(Axelsson, 2013, 29; Blomqvist, 2014, 25; Carlshamre, 2006, 12; Graaf, 2006, 33). Maria C 

skriver om hur de älskade varandra ”gränslöst” och hur han fick henne att skratta och le 

(Carlshamre, 2006, 12, 18). Veronika beskriver att Manne var hennes ”tvillingsjäl” och att 
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ingen man tidigare fått henne att känna sig så speciell (Axelsson, 2013, 29, 56). Hur 

kvinnorna beskriver sina känslor för männen längre in i förhållandet skiljer sig dock åt mellan 

dem. Maria C talar om hur hennes förnuft sa åt henne att lämna men att hennes känslor sa åt 

henne att stanna. Hon visar en slags ambivalens i sina känslor för mannen (Carlshamre, 2006, 

157). 

Jag hade starka känslor av kärlek och värme gentemot den Dr Jekyll han var de ljusa 

dagarna, men också avsky, skräck och hat gentemot Mr Hyde (Carlshamre, 2006, 157). 

Även Maria B beskriver hur hon hade blandade känslor för sin man och att hon trots våldet sa 

”ja” till att gifta sig med Erik (Blomqvist, 2014, 49). Veronika däremot beskriver hur hon 

kände att Manne var motbjudande och äcklig att titta på. Hon ville inte ha någonting hos 

honom längre (Axelsson 2013, 292-293).  Magdalena kände hat mot Jorma och uttrycker inga 

direkta kärlekskänslor för Jorma längre in i förhållandet. Hon funderade på om hon kände 

någon som kunde slå ihjäl honom och om hon själv skulle döda honom när han sov (Graaf, 

2006, 71). 

Känslan rädsla är något som är väldigt framstående i framförallt Magdalenas bok. Hon 

beskriver hur hon inte vågade ringa till polisen då Jorma skulle ha gott om tid att bestraffa 

henne innan polisen skulle hinna dit. Hon kände en rädsla både för sitt eget liv och för sina 

närstående (Graaf 2006, 81). 

I de kretsar där Jorma rörde sig, blandade man inte in polisen. Om Jorma blev gripen, så 

skulle det fortfarande finnas en hel liten arme av påtända finska, ryska, polska och asiatiska 

lönnmördare och torpeder där ute som, om de inte fann mig, skulle utkräva hämnd på de som 

betydde mest för mig, nämligen min familj (Graaf, 2006, 88). 

Maria B beskriver rädsla i hur våldet skulle bli ännu värre om hon försökte lämna Erik 

(Blomqvist, 2014, 184). Maria C beskriver att skräcken för vad mannen skulle hitta på härnäst 

alltid fanns där. Rädslan lämnade henne aldrig (Carlshamre, 2006, 22). I Veronikas bok är 

rädslan för sitt liv och sin hälsa inte lika framstående som i de andra kvinnornas 

livsberättelser. 

För egen del var jag faktiskt aldrig rädd för Manne. Det enda som skrämde mig gällande om 

han skulle ge sig på mig, var att barnen skulle bevittna det (Axelsson, 2013, 115). 
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5.4 Hopp om förändring 

Samtliga kvinnor i självbiografierna beskriver en känsla av hopp för mannen. Hopp om att 

förhållandet ska bli bättre och att mannens våld ska upphöra, bara situationen förändrar sig 

(Axelsson, 2013, 275; Blomqvist, 2014, 48-49; Carlshamre, 2006, 52; Graaf, 2006, 45). 

Magdalena beskriver hur hon trodde att förhållandet skulle bli bättre bara hon och Jorma gifte 

sig och deras barn föddes. Jorma visade ånger och lovade att han aldrig skulle slå igen (Graaf, 

2006, 45, 39). I likhet med Magdalena beskriver Maria B hur hon trodde att ett giftermål 

skulle förbättra förhållandet (Blomqvist, 2014, 49-50). Maria B, Maria C och Veronika 

beskriver ett hopp om att männen skulle förändras till det bättre då deras män går med på att 

prata med en professionell (Axelsson, 2013, 275; Blomqvist, 2014, 48-49; Carlshamre, 2006, 

52). Maria C beskriver hur hon trodde att om mannen fick hjälp med sina trauman och 

barndomsupplevelser samt alkoholvanor så skulle förhållandet blir bra igen (Carlshamre, 

2006, 57, 45). 

Nu skulle du förstå, ändra dig och vi skulle återigen kunna leva tillsammans. Det var min 

plan. Min tanke (Carlshamre, 2006, 57). 

Veronika trodde även på förändring hos Manne om han bara fick uppfylla sina 

juridikdrömmar och att förhållandet skulle bli bättre av att de blev särbos. När de väl var 

särbos tänkte hon att det skulle bli bättre så fort hon flyttade till Uppsala (Axelsson 2013, 91, 

87, 96). 

Jag hade verkligen hoppats och lite grann trott, på att vi skulle få det bättre när vi 

återförenades. Även om Manne varit ett monster för att få mig att flytta, så skulle han 

antagligen bli normal nu när han fått som han ville. Jag skulle komma bort från oron och 

paranoian som mamma väckte i mig och också Manne slapp den pressen (Axelsson, 2013, 

112). 

Kvinnorna beskriver hur männen kunde växla mellan att vara kärleksfulla och onda. Maria B 

beskriver hur Erik kunde telefonterra henne. Inledningsvis visade han henne kärlek men då 

hon avisade honom övergick han till att visa obehag (Blomqvist, 2014, 81). Hon beskriver hur 

åren tillsammans var en stor karusell som bestod av både toppar och dalar. Vardagen innehöll 

trots allt glädje, passion, lust och svartsjuka (Blomqvist, 2014, 145).  Hon, liksom Veronika 
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beskriver att när förhållandet var bra så var det verkligen bra (Blomqvist, 2014, 145; 

Axelsson, 2013, 57). 

Eftersom Manne ibland agerande som en sund person, tog det sorgligt lång tid för mig att 

förstå och därefter komma ihåg (Axelsson, 2013, 89). 

Även Maria C berättar hur mannen växlar mellan godhet och ondska och förklarar att när han 

är närvarande så kände hon att hon verkligen fanns till men vid hans frånvaro upplevde hon 

sin undergång (Carlshamre, 2006, 17-18). Magdalena beskriver hur hon kände att livet inte 

kunde bli bättre än då Jorma var på bra humör och tar som exempel då han kunde komma in 

och sjunga för henne på hennes födelsedag (Graaf, 2006, 59). 

5.5 Skamkänslor 

Skamkänslor är ett återkommande tema i alla kvinnornas livsberättelser. De beskriver att det 

är de själva som får skämmas över våldet och inte mannen (Axelsson, 2013, 121; Blomqvist, 

2014, 70; Carlshamre, 2006, 33; Graaf, 2006, 55). Magdalena beskriver hur hon skulle 

skämmas över att behöva flytta tillbaka till sina föräldrar vid en eventuell separation och 

erkänna för föräldrarna att det var ett misstag att bli tillsammans med Jorma (Graaf, 2006, 

45). Magdalena beskriver även hur hon blev slagen framför gästerna på en fest och hur hon 

kände förnedring och skämdes över att gästerna hade sett hur Jorma behandlade henne (Graaf, 

2006, 55). Maria B beskriver att när Erik försökte slå henne var hennes enda tanke att dra sig 

undan från fönstret så att grannarna inte skulle se henne. När en besökare knackade på efter 

en misshandel med en bestämdhet om att få träffa Maria, gömde hon sig för att slippa visa sig 

för denne. Hon skämdes och hoppades att besökaren skulle lämna (Blomqvist, 2014, 70, 54). 

Liknande känslor beskriver Maria C då hon efter en misshandel hoppades att grannarna inte 

hade hört dem. Hon kunde nästan känna deras förakt och inbillade sig att de tänkte att hon 

nog gjort något för att förtjäna misshandeln. Hon förklarar att om hon inte hade skämts så 

hade hon lämnat mannen tidigare (Carlshamre, 2006, 33, 204). Veronika skildrar även hon 

skammen och hur hon ville dölja sin utsatthet. Hon beskriver hur hon skämdes över Mannes 

agerande och ville försvara honom, exempelvis vid situationen då Manne skickade brev och 

skällde ut barnens lärare (Axelsson, 2013, 121) 
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Höll vi en enad front som familj, om jag låtsades tycka som han och dessutom kunde 

översätta hans åsikter till ett språk andra talade, så skulle förhoppningsvis ingen misstänka 

att vi var galna (Axelsson, 2013, 121) 

Magdalena kände skammen tidigt i förhållandet. Hennes familj var troende kristna och hennes 

mamma motståndare till abort. Magdalena lovade därför att hon skulle gifta sig med Jorma så 

att hennes mamma slapp leva i synd för att dottern blivit gravid utanför äktenskapet (Graaf, 

2006, 40). 

5.6 Att rättfärdiga relationen och mannens våld 

Kvinnorna beskriver olika strategier som de använder sig av för att rättfärdiga mannens våld. 

De vi har funnit är att kvinnorna skyller på sig själva, förnekar våldet och gör mannen till ett 

offer. 

5.6.1 Skylla sig själv 

Alla kvinnorna beskriver hur de skyller våldet på sig själva, att de har gjort något fel eller 

provocerat fram våldet. Magdalena beskriver hur hon efter första misshandeln letade efter 

skulden hos sig själv (Graaf, 2006, 40). 

Var det inte dumt av mig att gå iväg med hunden och Uffe när jag visste hur mycket Jorma 

älskade mig och hur svartsjuk han faktiskt var? (Graaf, 2006, 40). 

Även Maria B beskriver hur hon efter första slaget ställde sig frågan ”vad gjorde jag för fel?”. 

Hon beskriver att det var hon som provocerade Erik till att slå henne (Blomqvist, 2014, 33, 

187). Veronika beskriver hur hon blev arg på sig själv för att hon retat upp Manne, att hon 

inte stöttat honom i den mängd som han behövde och att han inte fick vara ifred från barnen 

tillräckligt (Axelsson, 2013, 103, 114). Maria C la också skulden på sig själv och nämner att 

det var hon som behövde sluta vara så egoistisk och lära sig att offra saker för mannen 

(Carlshamre, 2006, 38). 
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5.6.2 Förnekelse 

Flera av kvinnorna beskriver hur de sett olika varningstecken hos männen tidigt i förhållandet 

men förnekat dessa (Axelsson, 2013, 33; Blomqvist, 2014, 25; Graaf, 2006, 38). Magdalena 

beskriver hur hon innan förhållandet hörde rykten om att Jorma var kriminell och om 

urspårade bråk mellan Jorma och hans ex-flickvän. Magdalena valde att inte lyssna på dessa 

och tänkte att det säkert var ex-flickvännen som hade ett hett temperament (Graaf, 2006, 28-

29). Magdalena fick tidigt se Jormas tendenser till våld då han slog ner hennes ex-pojkvän. 

Magdalena förklarade det med att alkoholen kan förvandla vem som helst till ett monster och 

att hon trodde att svartsjukan visade hur mycket han älskade henne (Graaf, 2006, 38). Även 

Maria B fick tidigt se varningstecken på Eriks kvinnosyn då han kallade sina ex för 

”horaktiga fruntimmer”. Erik bråkade ofta med sin ex-flickvän under hans och Marias 

förhållande men Maria skyllde på att exet var svartsjuk och bara ville svartmåla Erik 

(Blomqvist, 2014, 25-30). Veronikas varningstecken visade sig genom att Manne tidigt i 

förhållandet uttryckte att han inte förstod varför man inte kunde slå en kvinna och att han 

föraktade ointelligenta människor (Axelsson, 2013, 33). 

Trots att det funnits varningstecken, enligt kvinnornas beskrivningar, berättar flera av dem hur 

de trots dessa ändå stannar kvar hos männen och under förhållandets gång uppkommer 

flertalet situationer där de förnekar sin utsatta situation (Axelsson, 2013, 44; Blomqvist 2014, 

135; Carlshamre, 2006, 153). När Veronikas mamma förklarade för henne hur fel hon tyckte 

Manne var för henne så blundade Veronika för hennes påståenden och menade på att 

mamman var avundsjuk och psykiskt sjuk (Axelsson, 2013, 44). Veronika vände sig även till 

en chattsida på internet där hon förklarade sin situation och reaktionen därifrån var att det 

självklart var misshandel som hon utsatts för. Veronika höll inte med (Axelsson, 2013, 148). 

De hade missförstått, jag måste ha uttryckt mig dumt! Manne var ingen misshandlare. Jag 

kände mig orättvis som fått folk att bedöma honom så (Axelsson, 2013, 148). 

Maria B beskriver även hon hur hon inte såg sig själv som en våldsutsatt kvinna. Hon 

beskriver hur hennes situation var bättre än många andras och att hon därför inte sökte hjälp 

(Blomqvist, 2014, 135). 



 

Lisa Elmqvist & 
Sara Johnsson 

 

  
 30 

Jag tyckte ofta att någon annan som säkert hade det värre än jag skulle få ta min plats. Jag 

kände inte att jag behövde stöd (Blomqvist, 2014, 135). 

Maria C beskriver liknande upplevelser då hon förklarar att det tog lång tid för henne att inse 

att det var misshandel hon var utsatt för. Det fysiska våldet var hon medveten om men den 

psykiska nedbrytningen tog lång tid att förstå (Carlshamre, 2006, 153). Hon beskriver hur hon 

inte litade på sitt eget förstånd och att hon till slut inte hade någon egen uppfattning om deras 

liv utan endast hans uppfattning (Carlshamre, 2006, 156). 

5.6.3 Mannen i offerrollen 

Han hade det ju tufft, min stackars Jorma: han kämpade mot sina inre demoner och var rädd 

inför papparollen. Minnena av hans egen barndom plågade honom, och miste han mig så 

hade han inget stöd alls i världen (Graaf, 2006, 41). 

Såhär beskriver Magdalena en våldssituation då hon blivit sparkad ur sängen då hon var 

gravid med deras son. Att kvinnorna gör mannen till offer för sin våldsutövning är något som 

återkommer hos alla fyra kvinnorna. Maria B skildrar att hennes man kunde vrida varje 

våldshändelse till att det var honom det var synd om (Blomqvist, 2014, 59). Veronika 

beskriver att hon fick ha i beaktande att Manne hade det jobbigt just nu. Att han hade mycket 

med studierna och svårt ekonomiskt. Han mådde dåligt och behövde bli förstådd och älskad 

av Veronika. Det var så Manne hade förklarat sitt agerande och Veronika försökte anamma 

det även om hon inte helt höll med om det (Axelsson, 2013, 148). Likaså ger Maria C bilden 

av sin man som offer: 

Det är egentligen inte dit fel, du älskar ju mig! Det beror på din pressade situation, att du 

dricker för mycket, att ditt gamla ex ringde och gjorde dig arg, din eländiga barndom- alla 

dessa ursäkter ger dig ansvarsbefrielse (Carlshamre, 2006, 65). 

5.7 Socioekonomiska faktorer 

Flera av kvinnorna upplever faktorer som gör att de känner sig beroende av männen på grund 

av ekonomi, barn och hus och beskriver hur dessa faktorer försvårar en separation. Eftersom 

Maria B hade ett jobb som krävde att hon reste en del var hon beroende av att Erik kunde ta 
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hand om barnen ibland (Blomqvist, 2014, 66). Veronika trodde att om hon och Manne 

separerade så skulle han få både huset och barnen. Hon var osäker på om det var just våld 

Manne hade utsatt henne för och trodde därför att rätten skulle döma till hans fördel 

(Axelsson, 2013, 222). Magdalena var även hon rädd för att Jorma vid en separation skulle ta 

sonen ifrån henne (Graaf, 2006, 73). 

Jag förstod också att jag aldrig skulle kunna lämna Jorma under vanliga omständigheter. Om 

jag försökte gå ifrån honom på ett normalt sätt skulle han ta min pojke ifrån mig (Graaf, 

2006, 73). 

Både Maria B och Veronika nämner hur deras gemensamma boende försvårar en separation 

men på olika sätt. Maria B beskriver att deras gemensamma villa var svår att sälja men att hon 

inte var ekonomiskt beroende av Erik då hon hade egna sparade pengar (Blomqvist, 2014, 

77). Veronika kände att hon var tvungen att bo kvar med Manne då hon var ekonomiskt 

beroende av honom och att Manne skulle få huset vid en separation. Hon hade dessutom inte 

råd med en flyttfirma (Axelsson, 2013, 156, 222). 

5.8 Ensamheten 

Maria B är den av kvinnorna som återkommande nämner en rädsla för ensamhet. Hon 

beskriver flertalet gånger att hon kände sig ensam och att hon och Erik gång på gång försökte 

gå ifrån varandra men att de hittade tillbaka till varandra på grund av rädslan för att vara 

ensam (Blomqvist, 2014, 88). 

Vi hade svårt att skiljas åt fastän vi båda visste att det inte fanns något annat val. Vi var båda 

rädda för ensamheten (Blomqvist 2014, 77). 

Efter att hon slutligen hade lämnat Erik beskriver hon hur hon tyckte att ensamheten var 

jobbig och att hon var glad över att hon hade barnen hos sig så hon slapp vara ensam 

(Blomqvist, 2014, 148). 

5.9 Omgivningen och stöd  

Stöd från omgivning och rättssamhället är någonting som flera av kvinnorna diskuterar i sina 

självbiografier. Kvinnorna har en låg tillit till polis och två av dem även till Socialtjänsten 
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(Axelsson, 2013, 299; Carlshamre, 2006, 120; Graaf, 2006, 88). Magdalena nämner att hon 

inte trodde att hon skulle kunna få det skydd och stöd hon behövde om hon skulle anmäla 

Jorma (Graaf, 2006, 88). Magdalena beskriver även att om hon nu skulle få frågan av en 

kvinna som lever i en våldsam relation, om hon ska anmäla sin partner så skulle Magdalena 

säga åt henne att döda honom istället. 

[…] för om du flyr kommer du bara att bli sviken och ännu mer ensam. Polisen kommer att 

vända dig ryggen, socialtjänsten kommer bara att motvilligt hjälpa dig med pengar […]. Din 

tyrann till man får bara ett kort fängelsestraff […]. Han behöver inte fly. […] han hinner 

träna, sola, studera och träffa nya, intressanta vänner […]. Där har du den så kallade 

rättvisan (Graaf, 2006, 249). 

Även Maria C visar på ett lågt förtroende för polisen. När hon väl anmälde blev hon 

överraskad över att hon faktiskt blev väl bemött av polisen då hon inte hade förväntat sig det. 

Hon beskriver att våld i hemmet inte är lika legitimt att anmäla som en misshandel på stan 

(Carlshamre, 2006, 120). 

En örfil av en främling på stan- och du kan polisanmäla. En örfil hemma av den du förväntar 

dig kärlek ifrån-det räknas inte […]. Teoretiskt kan alla dessa händelser i hemmet 

polisanmälas. Men fortfarande lever de gamla attityderna kvar- våld i hemmet måste vara 

allvarligt för att betraktas som hustrumisshandel (Carlshamre, 2006, 108). 

Kvinnornas stöd från vänner och familj skiljer sig åt. En del av dem beskriver att de har 

mycket stöd medan Veronika framstår som ganska ensam genom hela processen. Magdalena 

beskriver hur hon kunde ringa sina vänner och med hjälp av kodade meningar signalera om de 

skulle komma och hjälpa henne. Hon hade dessutom signaler hon kunde göra till grannen i 

fönstret, så denne skulle veta om hon behövde ringa polisen (Graaf, 2006, 63). Magdalena 

beskriver att hennes vänner alltid stod till undsättning och försökte vara hos henne så ofta de 

kunde så hon skulle slippa vara ensam med Jorma. Mamman och styvpappan försökte även 

tänka ut en plan för hur Magdalena skulle kunna fly från Jorma (Graaf, 2006, 70). Maria B 

hade även hon vänner som kände till hennes situation. Hennes vän Ingela sa alltid till henne 

att hon måste lämna Erik (Blomqvist, 2014, 42). Hennes bror sa att han inte orkade leva med 

vetskapen att hon for illa och att hon måste ringa polisen (Blomqvist 2014, 22). 
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Maria B berättade även för Eriks vän att han hade varit våldsam mot henne men denne valde 

dock att inte lyssna på henne (Blomqvist, 2014, 42). Hon hade även en vän, Birgitta, som 

själv hade erfarenhet av våld och därför förstod hur Maria hade det. Birgitta var väldigt hård 

om att Maria måste lämna Erik och då Birgitta drog upp hemska scenarion som skulle kunna 

inträffa förstod Maria att det skulle kunna hända henne (Blomqvist, 2014, 46-47). Flera 

vänner och bekanta ringde till Maria och var oroliga men Maria svarade dock undvikande mot 

dem (Blomqvist, 2014, 53, 58). Likaså beskriver Maria C hur hon vände sig bort från dem 

som ifrågasatte förhållandet (Carlshamre, 2006, 39). 

Den som inte ser dig med mina ögon klipper jag av. De förstår inte, och hur skulle de kunna 

det? Denna kärlek är större än allt (Carlshamre, 2006, 39). 

När Maria C till slut vände sig till sina vänner så fick hon sympati från sin vän Kristina vilket 

hon avskydde. Hon ville inte att någon skulle tycka synd om henne, det fick bara henne att 

känna skam (Carlshamre, 2006, 70). Hon berättade även för sin bästa vän som sa att hon hade 

anat våldet men inte förstått det (Carlshamre, 2006, 74). Maria skriver även hur alla grannar 

visste om vad som pågick men att det aldrig var någon som ringde på för att fråga vad som 

hade hänt (Carlshamre, 2006, 52). 

Veronika är den av kvinnorna som beskriver sig ha minst stöd av omgivningen när det gäller 

hennes situation i en våldsam relation. Veronikas mamma varnade dock Veronika om Manne 

tidigt i förhållandet och gick på henne hårt om att hon skulle lämna honom. Ju mer mamman 

gick på henne desto mer blundade Veronika och vände sig från henne (Axelsson, 2013, 59). 

Veronika berättade en del om våldet för sin vän Yvette. Hon uteslöt dock detaljer och 

berättade inte hur allvarligt det var. Yvette reagerande inte så starkt vilket fick Veronika att 

tro att hennes situation inte var så allvarlig trots allt (Axelsson, 2013, 178). Hon såg dessutom 

sina vänner alltmer sällan och beskriver att Manne blev allt hon hade (Axelsson, 2013, 68). 
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Nedan följer en tabell som sammanställer de kvarhållande mekanismerna: 

Kvinnans känslor 
för mannen 

 

Hopp om 
förändring 

Skamkänslor Att rättfärdiga 
relationen och 
mannens våld 

 
Socioekonomiska 
faktorer 

Ensamhet Bristande stöd 
och tillit 

 

6. Analys 
Vi kommer i vår analys koppla vårt empiriska resultat till våra två teorier 

normaliseringsprocessen och skam för att få en större förståelse för de kvarhållande 

mekanismerna i de fyra förhållandena som vi har studerat. Vår tolkning av livsberättelserna 

genom våra teorier är att de kvarhållande mekanismerna utvecklas och förändras under 

förhållandets gång. För att synliggöra kvinnors våldserfarenheter som en process och som ett 

kontinuum har vi därför valt att presentera analysen som en process. På detta vis synliggörs 

hur mekanismer blir kvarhållande i olika stadier av det våldsamma förhållandet. 

Vår analys av kvinnornas berättelser visar att det inledningsvis finns stark passion och starka 

känslor i relationen till mannen. Detta syns i hur positivt kvinnorna beskriver sina män och 

den starka kärlek de skildrar i början av förhållandet (Axelsson, 2013, 29; Blomqvist 2014, 

25; Carlshamre 2006, 12; Graaf 2006, 33). Samtliga kvinnor beskriver emellertid hur denna 

inledande förälskelsefas snart går över till en mer och mer våldsam relation. Av berättelserna 

framträder tydliga exempel på Lundgrens normaliseringsprocess som beskriver hur mannen 

växlar mellan kärlek och ondska för att kunna kontrollera kvinnan (Lundgren, 2004, 55.). 

Detta visar sig i alla fyra kvinnors berättelser genom deras beskrivningar om hur deras män 

går från att vara kärleksfulla till att mer och mer utöva kontroll och förtryck (Axelsson 2013, 

97; Blomqvist, 2014, 45; Carlshamre 2006, 51; Graaf 2006, 57). Vi tolkar det som att när 

kvinnorna får uppleva denna starka passion och starka känslor så vill de hålla kvar vid dessa 

känslor och ser därför bortom mannens mindre bra sidor. Hade mannen börjat med att visa 

sina sämre sidor och varit våldsam direkt så hade kvinnan förmodligen inte fortsatt att träffa 

honom. Kärleken till mannen samt erfarenheter och minnen av hans ömsinthet och omsorg 

blir på så sätt en kvarhållande mekanism som vi kan utläsa av kvinnornas berättelser främst i 

början av förhållandena. Kvinnorna ser bortom de dåliga sidorna då de fina stunderna faktiskt 
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visar att mannen är en bra person. Just detta visade Enander och Holmberg i sin studie om hur 

känslor kan binda kvinnan till mannen trots hans utförande av våld. De talar om en 

känslomässig bindning och beskriver både kärlek, hat och rädsla som kvarhållande känslor 

(Enander & Holmberg 2008, 206-208). Känslorna av hat och rädsla som kvarhållande 

mekanismer märker vi dock inte av i kvinnornas berättelser i det här stadiet. 

I och med att förhållandet upplevs så bra av kvinnorna i självbiografierna så kan en stolthet 

över den fina killen de träffat uppkomma. Känslan av stolthet är en av de viktigaste 

emotionerna i sociala samspel och något som människan vill uppnå. Om någonting hotar 

känslan av stolthet uppkommer istället skam (Scheff, 1994, 15). Av kvinnornas berättelser 

kan vi utläsa hur skammen följer kvinnorna under hela förhållandets gång och utvecklas till 

en kvarhållande mekanism. Vi tolkar det som att kvinnorna i självbiografierna vill att 

omgivningen ska dela deras uppfattning om männen och se honom med deras ögon för att på 

så vis nå stoltheten som varje människa strävar efter. När omgivningen börjar reagera på att 

förhållandet inte är så perfekt går kvinnorna i försvarsställning (Axelsson 2013, 44; 

Blomqvist 2014, 53, 58; Carlshamre 2006, 39). En situation som hotar deras känsla av stolthet 

över männen har uppkommit i och med att alla i deras närhet inte ser honom på samma sätt 

som hon själv gör. Genom att försvara männen och inte erkänna för sig själva eller för 

omgivningen att förhållandet inte är bra undviker de därför skamkänslorna.  I och med att 

männens dåliga gärningar, makt och kontroll förklaras bort känner kvinnorna inte att det 

skulle vara legitimt att lämna männen. De upplever inte att det förekommit något våld mot 

dem.  Hur kvinnorna förnekar sin våldsutsatthet och begripliggör den som något annat än våld 

märker vi exempelvis i hur mannens svartsjuka och anspråk på äganderätt till kvinnan, kan 

förklaras av den våldsutsatta kvinnan i termer av att ”han älskar mig så mycket” (Graaf, 2006, 

40). Svartsjukan blir då ett uttryck för kärlek, ett bevis på att mannen vill ha kvinnan för sig 

själv, vilket gör att kvinnorna upplever en slags stolthet över att vara utvalda och älskad och 

deras kärlekskänslor för männen förstärks. 

Att männens våldsamma handlingar inte uppfattas som våld av kvinnorna kan bottna sig i 

normaliseringsprocessens beskrivning om hur föreställningar om manligt och kvinnligt kan 

göra att gränsen för vad kvinnorna upplever som en normal eller en våldsam man suddas ut 

(Lundgren, 2004, 14-19). Magdalena beskriver exempelvis hur hon uppskattade att känna sig 

som en ”liten fågel” medan Jorma var den beskyddande i förhållandet (Graaf, 2006, 38 ). På 
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det sättet visar hon hur hon föreställer sig att mannen är beskyddande och ser hans starka 

auktoritär som något manligt. Vi märker också hur kvinnorna har ett hopp om att mannen och 

förhållandet ska bli bättre (Axelsson, 2013, 275; Blomqvist, 2014, 48-49; Carlshamre, 2006, 

52; Graaf, 2006, 45). Detta hopp blir till en kvarhållande mekanism då kvinnorna växelvis får 

se mannens fina sidor och föreställer sig att han har viljan att förändras och att det då är värt 

att stanna kvar. 

Normaliseringsprocessen beskriver även hur männen successivt isolerar kvinnorna till att de 

inte längre har någon referensram (Lundgren, 2004, 54). Detta kan vi i kvinnornas berättelser 

utläsa genom hur männen uttrycker negativa kommentarer om kvinnans närstående vilket gör 

att kvinnorna stöter bort dem (Axelsson, 2013, 54; Carlshamre, 2006, 50). Att kvinnorna 

successivt minskar kontakten med sina närstående på grund av mannens negativa 

kommentarer om dessa behöver kvinnorna inte riktigt vara medvetna om själva. Att 

kvinnorna mer och mer isoleras är inte något som de uppfattar att männen fått dem till, utan 

tror att det är av egen vilja då de har börjat ta in hans uppfattning av personerna. Att 

kvinnornas kontakt med omgivningen minskas innebär att de inte har möjlighet att jämföra 

sitt förhållande med andra sunda förhållanden. De får samtidigt ett mindre antal personer som 

kan ge kommentarer om felen som finns i hennes relation. På så sätt blir isoleringen en 

kvarhållande mekanism för kvinnan. 

Normaliseringsprocessen kan användas för att förstå och analysera hur gränserna för vad 

kvinnorna accepterar av männens makt, kontroll och våld successivt förflyttas under 

förhållandets gång (Lundgren, 2004, 50-52). Detta märks i hur kvinnornas tolerans för ett allt 

grövre och grövre våld från männens sida ökar över tid och ju längre in i relationen de 

kommer (Axelsson, 2013, 31; Blomqvist, 2014, 26-27; Carlshamre, 2006, 28; Graaf, 2006, 

33). Vi tolkar det som att detta kan ske då kvinnorna inte riktigt är medveten om att våldet blir 

värre och värre i och med att männen långsamt förvärrar sitt våld. Kvinnorna vänjer sig vid 

det som ett normalt förhållande. Det som tidigare var onormalt förvandlas till normalt. Hade 

männen börjat med en av de grövre händelserna hade kvinnorna troligtvis reagerat 

annorlunda. Normaliseringsprocessen beskriver även hur kvinnan går från olika stadier när 

det gäller hennes förståelse och orsak för våldet. Stadierna går från att kvinnan i början tänker 

att det inte finns någon orsak till våldet, till att tänka att mannen är orsaken till våldet. Till slut 

har mannen fått henne att tro att det är hon själv som är orsaken till våldet (Lundgren, 2004, 
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60-68). Vid första våldshändelsen reagerar kvinnorna i självbiografierna olika men alla visar 

på en medvetenhet om att våldet de utsatts för inte var något normalt, och därmed inget som 

hör hemma i en normal relation. Det blir dock tydligt att kvinnorna befinner sig på olika 

stadier i normaliseringsprocessen när de beskriver den första stora våldshändelsen. Veronika, 

Magdalena och Maria B förklarar våldet som en engångsföreteelse men Magdalena och Maria 

B beskriver dessutom hur de också skyller våldet på sig själva (Axelsson, 2013, 35-36; 

Blomqvist, 2014, 34; Graaf, 2006, 39-40). Maria C beskriver hur hon blir arg på mannen och 

undrar hur han kunde göra så mot henne när hon var gravid (Carlshamre, 2006, 32-33). Vi 

tolkar det som att Magdalena och Maria B alltså befinner sig i både första och tredje stadiet. 

De har tagit till sig det som männen förklarar som orsaken till våldet, det vill säga att det är 

hennes fel och att hon förtjänade våldet. De har börjat internalisera hans verklighet, vilket gör 

att det blir svårt att se hans ansvar i våldet. Vi tolkar det som att Maria C är i andra stadiet 

eftersom hon skyller våldet på mannen och att Veronika är i första stadiet då hon förklarar 

bort våldet som att det inte har någon orsak. Att stadierna inte tydligt syns hos alla kvinnorna 

kan antingen betyda att det är en brist i empirin, i att kvinnorna i sina livsberättelser har 

utelämnat tankar och känslor som de tänkte innan de började skylla på sig själva. Det kan 

också vara en brist i teorin om normaliseringsprocessen, att nedbrytningen inte måste ske i 

dessa kronologiska stadier som teorin beskriver eller att de kan växla fram och tillbaka mellan 

dessa stadier. Att två av kvinnorna finner orsaken till våldet hos sig själva redan vid första 

våldshändelsen kan förklaras i att de kommit längre i nedbrytningsprocessen. Hur kvinnorna 

försöker hitta orsaker till våldshändelserna är i enighet med Agevalls forskning om hur 

kvinnor begripliggör våldet de utsätts för (Agevall, 2012). 

Att kvinnan rättfärdigar mannens gärningar är en konsekvens av det psykiska våldet, 

trakasserierna och förtrycken hon får utstå. Kvinnorna har föreställningar om att våld ska vara 

mycket blod och slag vilket det inte alltid är och därför känner de fortfarande inte att det är 

legitimt att anmäla. Veronika har extra svårt att känna att det vore legitimt att lämna sin man 

då det inte brukas fysiskt våld mot henne (Axelsson, 2013, 148). Det är dock även tydligt att 

när flera av de andra kvinnorna börjar utsättas för fysiskt våld så har de svårt att se det som 

legitimt (Blomqvist, 2014, 135; Carlshamre, 2006, 156). Vi tycker dock att Magdalena skiljer 

sig åt från de andra kvinnorna då hon ger uttryck för en medvetenhet om att Jorma är farlig 

och att hon måste lämna honom (Graaf, 2006, 81). Vi ser det som att Veronika, Maria B och 
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Maria C inte i lika stor utsträckning har en sammanhållen våldsförståelse, eller en 

kontinuumförståelse av våldet, utan snarare tolkar våldet som fragmentiserat (Lundgren, 

2001, 16). På så sätt blir det svårare för kvinnorna att se hur våldet hänger ihop och därmed 

också dess allvar. De ser istället varje våldshändelse för sig. Parallellt med att kvinnorna 

brottas med känslorna kring legitimiteten att lämna så fortsätter skammen att följa dem genom 

förhållandets gång (Axelsson, 2013, 121; Blomqvist, 2014, 70; Carlshamre, 2006, 33; Graaf, 

2006, 55). Skammen kan bottna i att flera av kvinnorna har försvarat männen gentemot 

omgivningen (Axelsson, 2013, 44; Blomqvist, 2014, 58; Graaf, 2006, 28). Att lämna honom 

blir därmed som att erkänna att hon hade fel vilket är skamfullt. Tidigare forskning visar att 

omgivningen har en attityd om att kvinnan bär ett ansvar i att få våldet att upphöra (Cravens, 

Whiting & Aamar, 2015). Att omgivningen har dessa föreställningar skuldbelägger kvinnan i 

att det är hon som måste lämna och inte mannen som måste sluta utföra våld. För att undvika 

dessa skamkänslor och kunna vara kvar i förhållandet så erkänner kvinnorna varken för sig 

själva eller för omgivningen att de blir misshandlade. De undviker istället situationer som kan 

uppkalla känslorna (Scheff & Starrin, 2013, 192-193). Kvinnorna börjar därför anpassa sig för 

att på så sätt undvika våldshändelser och de börjar omedvetet leva på ett sätt som gör mannen 

nöjd. Ett intressant exempel är Maria C som gärna ville sitta med i styrelsen men efter att 

mannen sagt att han inte ville att hon skulle det så tänkte hon likadant (Carlshamre, 2006, 41-

42). Detta visar hur situationer som skulle kunna leda till våld undviks för att därmed slippa 

skamkänslor. 

I och med att skammen drar kvinnorna längre och längre ifrån omgivningen samtidigt som 

männen isolerar dem genom sina kommentarer om deras närstående så får de svårare att förstå 

att förhållandet och våldet som männen utövar inte är normalt. Till slut tror kvinnan sig bara 

ha mannen kvar och då vill hon inte släppa honom. Ensamheten är skrämmande, vilket märks 

tydligt i Maria B berättelse (Blomqvist, 2014, 88). Även om förhållandet med mannen är 

dåligt så innebär det invanda en trygghet jämfört med livet utan mannen där hon upplever sig 

vara ensam utan en vetskap om vad hon kommer få i sitt liv. Kvinnorna är egentligen inte 

ensamma men nedtryckningarna och isoleringen har fått dem att tro det. 

Normaliseringsprocessen beskriver hur kvinnorna till slut internaliserar männens verklighet 

och hur även hon förlägger orsaken till våldet hos sig själv, och inte hos mannen (Lundgren, 

2004, 60-61). Detta är en utveckling från hur det var tidigare i förhållandet då kvinnan mer 
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anpassade sig till hur mannen ville ha det och försökte hitta förklaringar till våldet. Skillnaden 

ligger i att hon nu ser verkligheten genom hans ögon, att hans sanning är den rätta och så hon 

ska leva. Processen har därmed gått från att kvinnan anpassar sig efter mannens våld och hans 

tolkningar av verkligheten, till att hon internaliserar dem och därmed gör dem till sina egna. I 

denna fas av processen är den våldsutsatta kvinnan långt inne i normaliseringen och har därför 

väldigt svårt att ta sig ur relationen. Intressant här är att Magdalenas och Maria C 

beskrivningar av sina våldserfarenheter skiljer sig från de övriga kvinnornas berättelser, samt 

avviker från teorin om normaliseringsprocessen. Denna skillnad gäller främst att Magdalena 

och Maria C inte på samma tydliga sätt internaliserar mannens verklighet och gör den till sin. 

Detta syns i hur Magdalena uttrycker att hon är medveten om att förhållande är farligt för 

henne och Maria C i hur hennes förnuft sa åt henne att lämna (Carlshamre, 2006, 157; Graaf, 

2006, 81). Kvinnorna har med andra ord fortfarande till viss del kvar sin egen 

verklighetsuppfattning, som ännu i viss mån skiljer sig från förövarens. Skillnaderna kan 

bottna i bristande förklaringar i empirin men också i att kvinnorna inte behöver internalisera 

mannens verklighet fullt ut. 

Synligt i kvinnornas berättelser är även de mer konkreta kvarhållande mekanismerna, såsom 

hus, barn och ekonomi (Axelsson 2013, 156, 222; Blomqvist, 2014, 77; Graaf, 2006, 73). 

Dessa faktorer är mer lättförståeliga och behöver inte någon genomgående analys för att 

förstå hur de håller kvar kvinnorna i relationen på samma sätt som det psykologiska. Att ha ett 

gemensamt hus, gemensamma barn eller en gemensam ekonomi där de kommer få svårt att 

klara sig som ensamstående, gör att det rent praktiskt blir en svårighet att lämna relationen. 

De rent socioekonomiska faktorerna överensstämmer med Cravens, Whiting och Aamars 

forskning från 2015 som även de visade på hur familj och ekonomi verkade som kvarhållande 

för kvinnan. Det skulle även kunna innebära en skam att behöva visa för omgivningen att hon 

står utan pengar och bostad. Skammen uppkommer då man inbillar sig vad allmänheten 

tycker om en själv (Scheff 1994, 15). Att stå utan pengar och bostad skulle signalera att 

kvinnorna misslyckats i livet och denna känsla vill kvinnorna undvika. Flera av kvinnorna har 

dessutom ett lågt förtroende till rättssystem och myndigheter (Axelsson, 2013, 299; 

Carlshamre, 2006, 120; Graaf, 2006, 88). Rädslan att stå utan hjälp från polis och Socialtjänst 

blir därför större än rädslan för själva våldet. Det låga förtroendet för möjligheten att få hjälp 

kan kopplas ihop med de psykologiska faktorerna. Kvinnorna ser inte sig själva som 
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misshandlade kvinnor och därför tror de inte heller att de kommer att få någon hjälp av andra. 

Detta visar på hur mannens kontroll och förtryck har påverkat henne till att få henne att tro att 

hon inte är misshandlad. På detta vis blir förtrycket och det psykiska våldet i sig en 

kvarhållande mekanism. 

De mekanismer vi har funnit i vår empiri är i enlighet med vad vi funnit i tidigare forskning, 

det vill säga kvinnornas känslor för mannen, hopp om förändring, skamkänslor, att rättfärdiga 

relationen och mannens våld, socioekonomiska faktorer samt bristande stöd och tillit. 

Någonting som vi inte har funnit av vår forskningsgenomgång men som vi funnit i vår empiri 

som en kvarhållande mekanism är rädslan för ensamheten, vilket var en utmärkande 

kvarhållande mekanism som kom till uttryck i en av självbiografierna (Blomqvist, 2014). Vad 

som framkommit i tidigare forskning som en kvarhållande mekanism som hindrar våldsutsatta 

kvinnor från att bryta upp från mannen är tanken att barnen ska ha rätt till båda föräldrarna 

(Eckstein, 2011). Denna tanke har dock inte kommit till uttryck i vår empiri då vi snarare har 

noterat det motsatta hos två av kvinnorna som är rädda för att förlora barnen till mannen 

(Axelsson, 2013, 222; Graaf, 2006, 73). Däremot uttrycker Maria B ett beroende av mannen 

som en förälder som hjälper till med ansvaret då hon inte klarar allt själv (Blomqvist, 2014, 

66). Detta är en intressant skillnad då det i en studie i tidigare forskning visade sig att tanken 

om barnens rätt till båda föräldrarna var en av de starkaste mekanismerna för att stanna i 

relationen (Eckstein, 2011). Här kan skillnaderna dock bero på kulturella kontexter och 

skillnader i välfärdssystem, då studien genomfördes i USA. Vi har inte heller funnit det 

känslomässiga bandet hat som en kvarhållande mekanism i någon av självbiografierna utan 

enbart kärlek och rädsla. Hat var enligt Enander och Holmberg (2008, 206-208) en av de 

känslor som kunde hålla kvar kvinnan vid mannen men vår tolkning är att det inte är en 

kvarhållande mekanism hos de kvinnor som vi har studerat. 

Sammanfattningsvis märker vi utifrån kvinnornas livsberättelse att det är flera faktorer som 

verkar som kvarhållande mekanismer. Det är svårt att säga vilken mekanism som är den 

starkaste då samtliga framställs som försvårande för kvinnorna att lämna relationen till en 

våldsam man. I kvinnornas berättelser som vi analyserat i föreliggande studie följer teorin om 

normaliseringsprocessen och teorin skam som en röd tråd genom kvinnornas förhållanden, 

och kan förklara varför de har svårt att lämna förhållandet. Vi ser dock att 

normaliseringsprocessen inte behöver ske exakt så som teorin beskriver den utan kvinnorna 
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kan växla mellan de olika stadierna och befinna sig på olika stadier vid olika tidpunkter samt 

olika länge. På så sätt finns en individuell variation i det generella mönster som teorin utgörs 

av. Vi ser också att kvinnorna har både gemensamma och individuella kvarhållande 

mekanismer vilket tyder på att ingen av kvinnornas berättelser är helt den andra lik trots att 

det finns stora likheter och gemensamheter dem emellan. 

7. Diskussion 
I kommande avsnitt kommer vi att redovisa de slutsatser vi dragit av vår studie. Vi kommer 

även att diskutera vårt metodiska val och slutligen redovisa ett avsnitt med reflektioner över 

studien samt vad vi anser att området skulle behöva fokusera på inför fortsatt forskning. 

7.1 Slutsatser 

Vårt syfte med studien var att få en fördjupad förståelse av de våldsutsatta kvinnornas 

kvarhållande mekanismerna med hjälp av deras självbiografier. De svar vi har funnit i vår 

studie är att kvinnorna stannar kvar hos mannen av många olika orsaker. Vi har funnit de rent 

konkreta mekanismerna, som gemensamma barn, gemensam bostad och ekonomiskt 

beroende. Vi har även funnit att psykologiska mekanismer som uppstått genom den 

nedbrytning kvinnan går igenom under förhållandet kan hålla henne kvar i relationen, vilket 

är i enighet med normaliseringsprocessen. De mekanismer vi har funnit är hopp om 

förändring, att kvinnan rättfärdigar mannen, det vill säga att hon skyller på sig själv, förnekar 

våldet och ser mannen som ett offer. Detta gör hon som ett resultat av hennes vilja att 

begripliggöra våldet och på grund av att hon, likt normaliseringsprocessen beskriver, förlorar 

sin referensram och mer och mer internaliserar mannens verklighet. Kvinnorna upplever även 

starka känslor till männen som kärlek och rädsla som håller kvar kvinnan i relationen. Även 

rädslan för ensamheten har framkommit som en kvarhållande mekanism. Skamkänslor är 

något som har visat sig hålla kvar kvinnan i relationen och att det följer henne genom hela 

förhållandet. Både skammen att erkänna för sig själv att hon har misslyckats med förhållandet 

men även skammen över vad omgivningen skulle tycka om henne. Även kvinnans bristande 

tillit till omgivning och myndigheter har i vår studie visat sig vara en kvarhållande mekanism. 
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Kvinnorna skildrar sina relationer på liknande sätt, det finns en röd tråd i hur alla 

förhållandena beskrivs och att kvinnan går igenom en process där hon långsamt bryts ner. 

Mannen beskrivs i början som väldigt snäll för att sedan utöva mer och mer makt och våld. 

De kvarhållande mekanismerna och kvinnans normalisering av våldet kan liknas vid faser där 

vissa mekanismerna blir kvarhållande vid olika tidpunkter. I början tolkar vi det som att det är 

de starka känslorna för mannen som håller henne kvar medan kvinnan under förhållandets 

gång blir mer och mer präglad av mannens psykiska nedbrytning och sin bristande 

referensram. På så vis ser vi att förhållandet är en process där kvinnans kvarhållande 

mekanismer utvecklas och blir fler och starkare under förhållandets gång. Vi ser stora likheter 

i hur kvinnorna skildrar relationen som ojämställd där mannen har makten och kontrollerar 

kvinnan. 

Vi har också märkt att de kvarhållande mekanismerna kan komma till uttryck på olika sätt i 

självbiografierna. Det kan ske genom att kvinnorna verbalt uttrycker att det var en 

kvarhållande mekanism men också att vi författare genom vår tolkning av deras känslor och 

agerande kan tolka det som en kvarhållande mekanism även om de konkret inte behöver 

benämna det som en sådan. Att kvinnorna stannar hos mannen är med andra ord inte ett 

medvetet val kvinnan gör. Det är istället en konsekvens av en långtgående 

nedbrytningsprocess. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av metod av självbiografier har medfört både fördelar och nackdelar. 

Självbiografierna bidrog till att vi på ett bra sätt kunde nå kvinnornas inifrånperspektiv och få 

en detaljerad bild för att på så sätt kunna förstå de kvarhållande mekanismerna. Genom att 

kvinnorna haft möjlighet att bearbeta sin text under skrivprocessen och gå tillbaka och 

utveckla den, har vi kunnat få en utvecklad och detaljrik bild av deras upplevelse. Hade vi 

använt oss av intervjuer hade kvinnorna istället behövt svara på frågorna direkt utan möjlighet 

att senare kunna lägga till detaljer som de missat. Det hade även varit svårt att samla in en lika 

detaljrik empiri genom intervjuer som vi nu har lyckats med genom självbiografier. Det hade 

behövt vara en väldigt omfattande och tidskrävande intervju. En brist i valet av självbiografier 

har varit att vi ibland upplevt en önskan om att kunna ställa följdfrågor till kvinnorna vilket 

inte varit möjligt. Vi kan också se det som en nackdel att kvinnorna kunnat gå tillbaka till sin 
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text och ändra den. Det märks i självbiografierna att kvinnorna är pålästa om ämnet våld i 

nära relation vilket kan ha påverkat hur de skildrar sina historier. Att kvinnornas berättelser 

dessutom är skrivna efter förhållandets slut då de har hunnit bearbetat vad de har varit med 

om kan innebära att de begripliggör sin upplevelse på ett annat sätt än de gjorde under 

förhållandet. Flera av böckerna bygger dock på dagboksanteckningar och mail som skrevs 

under förhållandets gång. Därför anser vi att vi ändå får en förståelse för kvinnans upplevelse 

under förhållandet och vad som höll kvar henne just då, trots att texten skrivits efter 

förhållandets slut. 

Vårt val att skilja på resultat och analys grundades i att vi ville visa på förhållandet som en 

process och därmed skriva en kronologisk sammanhållen text som analys. Nu i efterhand kan 

vi se fördelar med att ha resultat och analys ihop då det möjligtvis hade kunnat bidra till en 

mer strukturerad text. Vi är dock nöjda med vårt val av uppdelningen då läsaren får en god 

förståelse i hur förhållandet utvecklas och vi tror det hade varit svårt att belysa genom att ha 

resultat och analys ihop. Vi anser att det är viktigt med både en fragmenterad och en 

sammanhållen syn på våldet för att förstå kvinnans situation. Genom att resultatet har en 

uppdelning, synliggörs varje mekanism och genom att analysen istället förmedlar ett 

kontinuumtänk och ser de kvarhållande mekanismerna som en process, ges läsaren en 

möjlighet att förstå både delarna och helheten. Därför tycker vi att vårt val att dela upp 

resultat och analys ger en bra bild av den totala livssituationen. 

7.3 Avslutande reflektioner 

Denna studie har på ett tillfredsställande sätt gett svar på frågan om hur de kvarhållande 

mekanismerna kan se ut som försvårar eller förhindrar för kvinnor att bryta upp från en 

våldsam man i en nära relation. Studien bekräftar och styrker i huvudsak det resultat som 

tidigare forskning funnit på området. Vår förhoppning var att den ökade förståelsen för 

kvinnorna ska kunna bidra till utvecklingen av interventioner för kvinnor. En vidare fråga är 

då hur man ska kunna använda den ökade förståelsen till interventioner. Att omgivningen 

förstår blir inte i sig en intervention utan det måste forskas vidare på hur förståelsen ska 

utvecklas i relation till interventioner. Det krävs mer av omgivningen än att ifrågasätta varför 

kvinnan inte lämnar mannen och på så sätt betrakta det som ett frivilligt val från hennes sida, 

vilket visat sig vara vanligt förekommande i både vår empiri och tidigare forskning. Vår 
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studie visar tydligt att det inte är ett aktivt, medvetet eller övervägt val kvinnorna gör att 

stanna kvar i relationen. En fråga som också väckts är vart i processen omgivningen lättast 

fångar upp kvinnorna. Vi visar med vår studie att våldet bara kommer att utvecklas och bli 

värre. Bäst för kvinnan borde alltså vara att fånga upp henne i början av relationen innan 

skadan har blivit för stor. I början finns dock nyförälskelsen där och varken omgivning eller 

kvinnan har några konkreta allvarliga fel att peka på i relationen, vilket gör att det 

förmodligen inte är lätt att hjälpa kvinnorna i detta stadie heller. 

En vidare reflektion efter vår studies slut är varför fokus från omgivningen läggs på kvinnan 

och vad hon ska göra, det vill säga att hon måste lämna relationen. Detta är tydligt både i 

tidigare forskning och i självbiografierna. Varför läggs inte energin på att mannen måste göra 

något, det vill säga att sluta utöva våld? Problemet är inte löst för att kvinnan lämnar. Mannen 

kan i sitt nästa förhållande utsätta en ny kvinna för sitt våld och därmed har samhället ännu ett 

offer. Både forskning och media behöver därför understryka mannens problematik då det är 

han som är problemet. Om fokus ligger på att problemet är att kvinnan inte lämnar släcker vi 

endast bränderna men löser inte anledningen till varför det börjar brinna. Skulden för våldet 

läggs samtidigt på kvinnan. Kvinnors erfarenheter av att vara offer för mäns våld i nära 

relation är ett forskningsproblem som vi fortfarande behöver veta mer om men samtidigt 

behövs det ett vidgat fokus som inkluderar män som våldsutövare. Det är därför viktigt att 

forska både gällande hur stödet ska nå ut till den utsatta kvinnan men också i hur stöd och 

behandling ska förmedlas till mannen så att han slutar att utöva våld. 

Normaliseringsprocessen och teorin om skam tillämpar sig väl som teorier att applicera på 

vårt område. Normaliseringsprocessen kan dock inte ses som en definitiv sanning på hur alla 

våldsutsatta kvinnor kvarhålls i relationen. Vi måste ta hänsyn till kvinnornas kontext och att 

alla kvinnor kan ha olika orsaker till att stanna kvar. Det går inte att utgå från att alla kvinnor 

genomgår de steg som finns i normaliseringsprocessen i samma takt och ordning. 

Många känslomässiga reaktioner har väckts hos oss under studiens gång då vi studerat ämnet. 

Både ilska, sorgsenhet men även en beundran över att kvinnorna slutligen bröt upp ur 

relationerna och lämnade sina våldsamma män. Vi anser att studien har varit givande för oss 

då den bidragit till att vi som studenter fått en större förståelse för kvinnorna i jämförelse med 
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den förförståelse vi hade innan studiens början. Resultatet innebär en lärdom som gett oss mer 

mogenhet. Vi känner oss mer förberedda inför att möta denna problematik i praktiken. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Analysschema 

-‐ Första våldshändelsen 

-‐ Våldet längre in i relationen 

-‐ Kvinnornas beskrivning av sig själva 

-‐ Kvinnornas beskrivning av mannen 

-‐ Kvinnornas känslor för mannen 

-‐ Kvinnornas beskrivning av relationen 

-‐ Omgivningens reaktioner 

-‐ Stöd och hjälp 

-‐ Kvinnornas tankar om våldet 

-‐ Beroendeställning 

-‐ Övrigt 

  



 

Lisa Elmqvist & 
Sara Johnsson 

 

  
  

Bilaga 2: Kodning 

-‐ Den första våldshändelsen 

-‐ Det fysiska våldet 

-‐ Det psykiska våldet 

-‐ Det materiella/ ekonomiska våldet 

-‐ Kvinnornas känslor för mannen 

-‐ Hopp om förändring 

-‐ Skamkänslor 

-‐ Att rättfärdiga relationen och mannens våld (Skylla sig själv, förnekelse, mannen i 

offerrollen) 

-‐ Socioekonomiska faktorer 

-‐ Ensamheten 

-‐ Omgivningen och stöd 


