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The aim of this study was to examine the experience among women who have been 
victims for domestic violence in heterosexual relationships. More specifically the 
purpose of this study was to gain an understanding when it comes to how women 
manage to live with the violence and also to examine why some women are staying in 
the relationship despite being exposed to violence. Another purpose was to find out how 
women experienced support from authorities if they requested such support. The study 
was based on reading five autobiographies written by women who have been in a 
relationship with partner who was abusive both physically and mentally. The 
normalization process and emotions as a theory were used as theoretical perspectives. 
The results showed that the women of the study tended to get used to the violence over 
time and that they started to accept it as a part of their relationship. Another result of the 
study was that the women felt feelings of shame which resulted in the fact that they kept 
quiet about the violence and therefore stayed in the relationship. Lastly one of the main 
results of the study showed that women overall did not feel satisfied with the help and 
support that they gained from authorities.  
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Tack 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Mia som under uppsatsprocessen engagerat sig 

i vårt arbete och kommit med bra feedback. Vi vill vidare tacka de andra uppsatsparen i 

vår handledningsgrupp som genom sina tankar och idéer hjälpt oss att förbättra vår 

uppsats. Sist men inte minst ger vi varandra en stor high-five och tackar varandra för en 

uppsatsperiod som inte bara präglats av stress, utan också av glada miner och 

koffeinberikade drycker. 
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1  Inledning 
Den här uppsatsen handlar om kvinnor som har blivit utsatta för våld av en manlig 

partner. Uppsatsen avser att undersöka hur fem kvinnor, i sina självbiografier, skildrar 

sina erfarenheter av att ha blivit utsatt för våld av sin manliga partner och hur de skriver 

om eventuell kontakt med myndigheter. Kvinnorna skriver om hur det är att leva med 

våld, hur de bröt upp från relationen och om sina upplevelser av kontakt med 

myndigheter och organisationer. Vi har analyserat deras berättelser med hjälp av 

normaliseringsprocessen och känslobegreppet, vilka är uppsatsens teoretiska 

perspektiv. Vi valde att forska inom detta ämne eftersom att vi anser att det är viktigt att 

uppmärksamma våldsutsatta kvinnors utsatthet och deras upplevelser av stöd från 

myndigheter och organisationer.  

 

1.1  Problemformulering 

Våld i nära relationer är ett världsomfattande samhällsproblem (Alfredsson 2012). World 

Health Organization (2017) beräknar att en av tre kvinnor världen över har varit utsatt för 

fysiskt och/eller sexuellt våld i en nära relation någon gång under sin livstid. Gerd 

Johnsson-Latham (2010) hänvisar till Världsbankens rapport Women and Violence där 

det uppskattas att våld mot kvinnor leder till att cirka 3,5 miljoner kvinnor och flickor 

dödas varje år. Hälften av dessa kvinnor mördas av sin partner. Mäns våld mot kvinnor är 

något som förekommer i hela världen, inom alla grupper, religioner och samhällsklasser 

(Johnsson-Latham 2014). Ett globalt mönster kan urskiljas vad gäller våld mot kvinnor 

som visar att kvinnor främst utsätts för våld i hemmet av en man de känner. Annorlunda 

ser det globala mönstret ut när det gäller våld mot män, där förövaren ofta är en okänd 

man (ibid). Majoriteten av våldsförövare i nära relationer är män och offren kvinnor, men 

det förekommer även våld i nära relationer där förövaren är kvinna och offret man samt i 

samkönade relationer (Alfredsson 2012). 

  

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

menar att våld i nära relationer innebär kontinuerliga händelser av fysiska, verbala 

och/eller sexuella övergrepp. Våld kan även innebära hot om våld vilket kan relateras 

till offrets tidigare erfarenheter av våldshandlingar. Fysiskt våld kan exempelvis ta sig 

uttryck genom slag, sparkar, knuffar, rivande, bitande, kvävande och brännande 

(Alfredsson 2012). Våld kan utöver fysiska handlingar även utövas psykiskt och 
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ekonomiskt. Psykiskt våld handlar exempelvis om förnedring, skrämsel och 

förminskande medan ekonomiskt våld tar sig uttryck i form av att förövaren kontrollerar 

offrets tillgångar och hur de används. Det ekonomiska våldet kan även innebära förbud 

för offret att arbeta och tjäna egna pengar för att således inte kunna bli ekonomiskt 

oberoende från och kunna lämna förövaren (Satyen & White 2015). Offer för våld i nära 

relationer drabbas inte sällan både av långsiktiga och kortsiktiga hälsoeffekter 

(Alfredsson 2012). Det fysiska våldet kan ge allt från blåmärken och frakturer till 

livshotande skador på organ och vävnader. Offren kan även ta skada psykiskt genom att 

exempelvis drabbas av depressioner, ångest och PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) 

(ibid.). Lundgren et al. (2001) lyfter fram att lindrigare våldshandlingar kan påverka 

offret lika negativt som grövre våldshandlingar. De menar att våldet oberoende av dess 

karaktär är våld som påverkar offret negativt. Vidare lyfter de fram en problematik med 

våldet som handlar om hur kvinnan tenderar att normalisera våldshandlingarna och se 

på dessa på samma sätt som mannen gör (ibid.). Eva Lundgren (2004) menar att 

normaliseringsprocessen handlar om att våldet som för kvinnan till en början var 

oacceptabelt, successivt blir acceptabelt för henne.  

  

Johnsson-Latham (2014) hänvisar till en rapport från 2007 som Socialstyrelsen gett ut 

där det konstateras att våld mot kvinnor är ett problem ur flera perspektiv: juridiskt, 

ekonomiskt, socialt samt ur ett hälso- och jämställdhetsperspektiv. Alfredsson (2012) 

menar att såväl allmänheten som myndigheter brister i att uppmärksamma, prata om och 

ingripa när det förekommer våld i nära relationer. Majoriteten av de fall där kvinnor 

blivit utsatta för våld av sin manliga partner kommer aldrig till polisens eller 

socialtjänstens kännedom. Uppskattningsvis beräknas det att 20-25 procent av alla fall 

av våld i nära relationer polisanmäls (ibid.). Detta är ett tecken på att det är många som 

lever i en utsatt position utan att få den hjälp och det stöd de behöver. 

Brottsförebyggande rådet (2017) menar att en vanlig anledning till att våldet inte anmäls 

är på grund av att kvinnorna inte anser att våldshändelsen har varit tillräckligt allvarlig. 

Andra anledningar till att våldet inte anmäls kan handla om att kvinnor känner rädsla för 

att inte få tillräckligt med hjälp, för att bli förhörd av polis och för att våldet ska 

förvärras från mannen (Agevall 2012).  

 

Socialtjänsten bär på ett ansvar gällande våldsutsatta, vilket framgår i Socialtjänstlagens 

(SFS 2001:453) 5 kap 11 § där det står att socialnämnden ska verka för att den som 
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utsatts för brott och dennes närstående ska få stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt 

beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 

närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Trots 

rådande lagstiftning visar forskning att kvinnor inte får det stöd de behöver när de har 

blivit utsatta för våld av en manlig partner (Bostock, Plumpton & Pratt 2009). I en 

studie framgår det att 46 procent av de kvinnor som sökt hjälp hos socialtjänsten känt 

sig missnöjda med det stöd som de fått. Mörkertalet gällande mäns våld mot kvinnor är 

stort och många kvinnor undviker att anmäla (Lundgren et al. 2001). 

 

Vi anser, med stöd i den forskning som presenterats ovan, att detta problemområde är 

relevant för socialt arbete på så sätt att det krävs ökad kunskap bland professionella vad 

gäller att uppmärksamma och känna igen offer för våld i nära relationer. Det behövs 

kunskap hos de professionella om problemets omfattning, konsekvenser och kvinnors 

behov av stöd vilket vi med denna uppsats ämnar bidra till. Denna uppsats kommer 

därför att undersöka hur kvinnor i ett urval av självbiografier skildrar och berättar om 

sina upplevelser av att ha levt och brutit upp från en relation där våld har förekommit. 

Vi ämnar även att studera hur kvinnorna berättar om sina upplevelser av eventuell 

kontakt med myndigheter och organisationer. Denna studie har utformats med 

anledning av den kunskapslucka som vi finner gällande myndigheters och 

organisationers utformande av stöd till kvinnor som blivit utsatta för våld av en manlig 

partner. 

 

1.2  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor skildrar sina upplevelser av att ha 

blivit utsatta för våld av en manlig partner samt att undersöka hur de upplever eventuellt 

stöd från myndigheter och organisationer. 

 

1.3  Frågeställningar 

1. Hur skriver kvinnorna om sina upplevelser av att leva med en våldsam manlig 

partner?  

2. Hur skriver kvinnorna om sina upplevelser av stödet från myndigheter och 

organisationer om sådan kontakt har upprättats? 
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1.4  Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av totalt sex kapitel. Första kapitlet omfattar inledning, 

problemformulering, syfte, frågeställningar och bakgrund. I det andra kapitlet 

tematiseras och presenteras svensk samt internationell forskning som finns inom 

området våld i nära relationer. I tredje kapitlet presenteras de två teoretiska perspektiv 

som fungerat som verktyg i vår studie: normaliseringsprocessen samt känslobegreppet. 

Metoden presenteras i uppsatsens fjärde kapitel där följande rubriker finns med: 

hermeneutisk ansats, kvalitativ metod, narrativ analys, empiriskt material, urval, etiska 

överväganden, tillvägagångssätt och arbetsfördelning samt validitet och reliabilitet. I 

kapitel fem presenteras och tematiseras studiens resultat med en löpande analys. I 

uppsatsens sjätte, och sista, kapitel förs en diskussion om studiens resultat och 

metodval. 

 

1.5  Bakgrund 

År 1984 bildades Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer (Roks) i Sverige. 

De skriver att deras vision är ett arbete “Tillsammans i systerskap för en värld fri från 

mäns våld och förtryck.” (Roks u.å.). De arbetar med att stötta kvinno- och tjejjourer i 

deras arbete, bistå kvinnor och tjejer med stödsamtal, skyddat boende, hjälp vid kontakt 

med myndigheter samt stöd för de stödsökande kvinnornas barn. Bildandet av Roks ses 

som en av de händelser som bidrog till 1990-talets kvinnofridsreform, vilken resulterade 

i ökad uppmärksamhet gällande problematiken med våld i nära relationer. I samband 

med kvinnofridsreformen tillsatte regeringen en särskild brottsofferundersökning 

angående mäns våld mot kvinnor (Lundgren et al. 2001). Britta Bjelle, generaldirektör 

för Brottsoffermyndigheten, påpekar att bland annat lagstiftningen vid denna tidpunkt 

skärptes genom att en ny paragraf trädde i kraft: Brottsbalken (1962:700) 4 kap 4a § 2 st 

(Lundgren et al. 2001). Lagändringen innebär att om en man utsätter en kvinna som han 

är eller har varit gift med, som han bor eller har bott tillsammans med, för någon typ av 

våld ska han dömas för grov kvinnofridskränkning där straffet blir fängelse i lägst nio 

månader och högst sex år. I 4 kap 4a § 1 st BrB (1962:700) definieras grov 

fridskränkning som när var och en av kränkningarna varit led i upprepade kränkningar 

av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens 

självkänsla. Bjelle (Lundgren et al. 2001) påpekar dock att lagstiftningen inte kan lösa 

det allvarliga samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör.  
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Kvinnofridsreformen medförde krav på ökad utbildning samt fortbildningssatsningar för 

att ge kunskap om våld i nära relationer och i sin tur öka förutsättningarna för 

professionellt bemötande av brottsoffer och förövare. Lundgren et al. (2001) menar att 

det ökade fokuset på mäns våld mot kvinnor har resulterat i en förenad kvinnoforskning, 

politik och juridik i kampen mot våld mot kvinnor.  

 

2  Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras en översikt av tidigare forskning om mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. Forskningen har delats in i fyra olika teman: kvinnors 

erfarenheter av att leva med mäns våld, att komma till insikt om att våldet är 

oacceptabelt, våldets psykiska konsekvenser samt att berätta och söka hjälp. Teman i 

avsnittet är sådana som vuxit fram under bearbetningen av tidigare forskning, dels 

utifrån studiens frågeställningar dels utifrån vad som identifierats under läsningens 

gång. Forskningen knyter delvis an till det vi vill studera och fungerar som ett bra 

underlag för vår studie. Vi är medvetna om att viss forskning kan anses vara av äldre 

karaktär, men vi har ändå funnit den relevant eftersom nyare forskning som vi funnit 

bekräftar de äldre källorna. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av den 

forskning som presenterats. 

 

2.1  Att leva med mäns våld 

Viveka Enander, doktor i socialt arbete och Carin Holmberg, filosofie doktor i sociologi 

(2008) presenterar i sin artikel begreppet traumatiska band, vilket innebär att kvinnan och 

mannen knyts samman i en våldsrelation och innefattar känslomässiga faktorer hos 

kvinnan såsom kärlek, hat samt viljan att förstå. Internalisering hör till dessa band och 

handlar om att mannens tankar och värderingar införlivas i kvinnan vilket resulterar i att 

hon successivt införlivar hans syn på henne och hon ser då inte våldet som felaktigt 

(ibid.). Charlotte Agevall (2012) diskuterar i sin doktorsavhandling problematiken med 

kvinnors begripliggörande av mäns våldsutövande. För vissa kvinnor tenderar våldet i 

efterhand att bli begripligt för dem eftersom de anser att mannen måste utöva våld av en 

anledning och det resulterar således i att de stannar kvar i relationen (ibid.). 
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Leanna J. Papp, Liss Miriam, Mindy J. Erchull, Hester Godfrey och Lauren Waaland-

Kreutzer (2017) har studerat kvinnors syn på romantik och erfarenheter av våld i nära 

relationer. I en artikel presenterar de kopplingar som de har identifierat mellan kvinnors 

romantiserande av sina manliga partners kontrollerande beteende och erfarenheter av våld 

i nära relationer. Även genusforskare Julia T. Woods (2001) har presenterat forskning 

kring kvinnors romantiserande av våldsamma heterosexuella relationer. Papp et al. (2017) 

och Woods (2001) har uppmärksammat att det finns ett samband mellan romantiska 

övertygelser och erfarenheter av våld i nära relationer. Kvinnor kan tolka mäns 

kontrollerande och våldsamma beteende som tecken på att han bryr sig om henne. Woods 

(2001) menar att våldsutsatta kvinnor i heterosexuella relationer tenderar att romantisera 

förhållandet och att låta det bra överväga det dåliga. De anser att mannen inte är sig själv 

när han utövar våld och att den kärlek han visar efteråt väger tyngre än våldet. Detta 

resulterar således i en uppfattning om att kärleken övervinner allt. Vidare är det vanligt 

att männen använder romantik som en ursäkt för deras våldshandlingar (Papp et al. 2017).  

  

Papp et al. (2017) menar att vissa kvinnor tenderar att se svartsjuka som ett tecken på att 

mannen bryr sig om henne. Romantiserandet av svartsjuka är således ett sätt för både 

kvinnan och mannen att normalisera ett kontrollerande beteende. Fortsättningsvis lyfter 

Papp et al. (2017) och Woods (2001) fram att normer gällande könsstereotyper kan 

påverka kvinnans syn på våldet. I västerländsk kultur normaliseras dominans hos 

mannen, vilket gör att kvinnan inte ser hans beteende som felaktigt. Vidare menar Papp et 

al. (2017) att våld i nära relationer setts som ett tecken på ökad normativ maskulinitet. 

Ägandeskap är för många kvinnor tilltalande hos en man, vilket således bidrar till 

upprätthållandet av dessa normer. Detta eftersom att ägandeskap enligt kvinnan vara ett 

sätt för mannen att visa intimitet och tillgivenhet. 

 

Jan Bostock, Maureen Plumpton och Rebekah Pratt (2009) kom i en intervjustudie med 

våldsutsatta kvinnor fram till att män är bra på att visa ånger och lova att våldet inte ska 

upprepas, vilket får kvinnorna att stanna i relationen. Ibland förnekar männen våldets 

existens, vilket får kvinnorna att tro att våldet inte är tillräckligt allvarligt för att lämna 

relationen (Agevall 2012; Bostock, Plumpton & Pratt 2009; Papp et al. 2017). Att bli 

utsatt för våld av sin partner blir overkligt och svårbegripligt för kvinnan. Första 

våldshändelsen kommer som en chock, bortförklaras och tolkas som en tillfällighet 

(Woods 2001).  
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2.2  Att komma till insikt om att våldet är oacceptabelt 

Att komma till insikt om att våldet är outhärdligt och oacceptabelt är viktigt för många av 

kvinnorna samt en viktig del i att kunna hitta strategier för att komma ifrån våldet 

(Bostock, Plumpton & Pratt 2009). Enander och Holmberg (2008) har uppmärksammat 

olika steg i processen när en våldsutsatt kvinna tar steget att bryta upp från en 

våldsutövande manlig partner. Dessa steg handlar om att göra slut, att bli fri och att 

förstå. Det blir problematiskt för kvinnan när hon ska lämna sin roll som maka och 

partner och inträda i en “ex-roll” (ibid.). De skriver om fyra faser vilka handlar om tvivel, 

sökande av andra alternativ, vändpunkten och skapandet av “ex-rollen”. Steget om att bli 

fri handlar om att kvinnan upplevt sig tom och att den enda utvägen från att inte bli 

mördad är upplösning av relationen. En konflikt många av kvinnorna kämpar med är att 

hata och älska förövaren samtidigt (ibid.). 

 

Att återfå självständighet beskrivs enligt Bostock, Plumpton och Pratt (2009) som en 

viktig del i att våga lämna den våldsamma relationen. Kvinnor i intervjustudien beskrev 

vikten av att ha egna aktiviteter för att öka känslan av självständighet. Många kvinnor 

planerade separationen från mannen och samlade exempelvis bevis mot honom eller 

ordnade med boende i förväg. De etablerade kontakter med socialtjänst, läkare och 

kvinnojourer et cetera (Bostock, Plumpton & Pratt 2009). 

 

2.3  Våldets psykiska konsekvenser 

Bostock, Plumpton och Pratt (2009) kom i sin intervjustudie fram till att kvinnorna hade 

rädslan och känslan av att de blivit introverta gemensamt. Den psykiska misshandeln 

beskrevs vidare, enligt kvinnorna, ha en långvarig smärtsam påverkan på dem. 

Alfredsson (2012) lyfter i sin doktorsavhandling fram konsekvenser av mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. Offren kan drabbas av psykiska konsekvenser genom 

exempelvis depression, ångest och PTSD. Vissa kvinnor utvecklar ett 

självskadebeteende, exempelvis genom substansmissbruk, sexuellt självskadebeteende 

och ätstörningar (ibid.). Agevall (2012) samt Lata Satyen och Madeline E. White (2015) 

har uppmärksammat att kvinnor världen över med erfarenheter av våld i nära relationer 

löper 30 procent större risk att utveckla depression än kvinnor utan sådana erfarenheter. 

Agevall (2012) menar att kvinnor får en förändrad självbild av att ha levt i en 

våldsutsatt relation och att de inte vill tala om den skuld och skam som de kan känna. 
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Lundgren et al. (2001) lyfter i sin studie fram att rädsla är en vanligt förekommande 

konsekvens hos kvinnorna när de utsatts för våld. 

 

2.4  Att berätta och söka hjälp 

Bostock, Plumpton och Pratt (2009) lyfter fram att vissa kvinnor upplevde att 

omgivningen inte förstod allvaret i deras situation i samband med att de valt att berätta 

om våldet. Kvinnorna upplevde även i vissa fall att polisen förminskade deras 

problematik. Anhöriga förnekade i vissa fall att våldet förekom, vilket resulterade i att 

offret tänkte att våldet kanske inte var så farligt trots allt samt att det gjorde det svårare 

för kvinnan att lämna relationen. Fortsättningsvis betonar Bostock, Plumpton och Pratt 

(2009) att vissa av kvinnorna beskrev hjälpen från polis och socialtjänst som bristande, då 

de menade att de inte fick tillräckligt med skydd som i vissa fall gjorde att våldet 

förvärrades. Några av kvinnorna levde under en tid kvar i relationerna på grund av rädsla 

för att inte få det stöd och det skydd som de behövde. Andra anledningar till att våldet 

inte anmäls kan handla om rädsla för att bli förhörd av polis och för att våldet förvärras 

från mannen (Agevall 2012).  

 

Lundgren et al. (2001) har i sin studie kommit fram till att 81 procent av fallen där våld 

förekommit inte har kommit till polis eller annan myndighets kännedom. I studien 

uppgav endast 15 procent av kvinnorna att de anmält våldet. Studien visade vidare att 

nära hälften av de kvinnor som inte gjort en anmälan ansåg att våldet var för obetydligt 

för att anmäla. 9 procent av kvinnorna uppgav att de inte anmälde våldet eftersom de 

ansåg att polisen inte skulle kunna hjälpa dem. I studien framkom det att en tredjedel av 

kvinnorna sökte sig till en hjälpinstans, oftast till sjukvården. Bland de kvinnor som sökt 

hjälp var de mest nöjda med stödet de fått från hälso- och sjukvården. Minst nöjda var 

kvinnorna med det stöd de erhållit från socialtjänsten, där 46 procent av dem var 

missnöjda (ibid.). Såväl allmänheten som myndigheter brister i att uppmärksamma och 

ingripa när det rör sig om våld i nära relationer (Alfredsson 2012). 

 

Enander och Holmberg (2008) belyser att ekonomisk otrygghet kan ses som en 

försvårande faktor gällande kvinnans beslut om att göra slut. Rickard Ulmestig och Marie 

Eriksson (2016) har genom en intervjustudie kommit fram till att ekonomin under lång tid 

begränsar kvinnors möjligheter till att leva ett fullständigt liv efter att de lämnat 

våldsamma relationer. Vidare visar deras forskning att risken för att kvinnorna går 
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tillbaka till den våldsamma partnern ökar när kvinnorna upplever en ekonomisk 

otrygghet. Ulmestig och Eriksson (2016) menar dock att socialbidragssystemet kan hjälpa 

kvinnorna med deras ekonomiska situation och att risken för att de går tillbaka till 

mannen därmed minskar. Alla kvinnor erhåller inte detta stöd, utan studien visar att 

socialbidragssystemet ibland brister på grund av att socialarbetare saknar förmåga att vara 

flexibla (ibid.). 

 

2.5  Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning visar att det våld som kvinnor har fått utstå från sina partners påverkar dem 

både under tiden som de levt med våldet och efteråt. Det är en komplex process att våga 

lämna en partner som utsätter en för våld. Det framkommer i forskningen att det är svårt 

att bryta upp från en relation där våld förekommer på grund av rädsla för att inte tas på 

allvar vid hjälp- och stödsökande hos anhöriga såväl som myndigheter. Forskning visar 

att många fall av våld inte anmäls, vilket kan bero på att kvinnorna tvivlar på att de 

kommer få det stöd de behöver, men också för att de inte ser våldet som tillräckligt 

allvarligt. Våldet kan romantiseras och bortförklaras av kvinnan, vilket gör att hon blir 

kvar i relationen. För vissa kvinnor är ett uppbrott svårt eftersom det handlar om att gå 

från att vara partner till att bli singel och även att därmed bli ekonomiskt självständig. 

Många kvinnor har befunnit sig i en ekonomisk beroendeställning till mannen och får 

det knapert med ekonomin efter ett uppbrott, vilket de ofta behöver stöd med. Med detta 

avsnitt vill vi belysa att det behövs mer professionell kunskap om den komplexa 

processen med att lämna en våldsutsatt relation. Det behövs stöd både när kvinnan lever 

med våldet, när hon ska ta sig ur relationen samt med konsekvenserna av att ha blivit 

våldsutsatt.  

 

2.6  Vår studie inom forskningsfältet 

Vi hoppas att de som tar del av vår studie kommer få en ökad förståelse för våldsutsatta 

kvinnors levnadssituation. Vi vill med denna studie vidare belysa de brister som 

kvinnorna upplever finns i det svenska skyddsnätet gällande stödet från myndigheter 

och organisationer. 
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3  Teori 
Här presenteras våldets normaliseringsprocess och känslobegreppet vilka utgör de 

teoretiska utgångspunkterna för vår studie. När vi valde dessa hade vi en tanke om att vi 

under analysprocessen kunde använda teorierna var för sig men även ihop. 

 

3.1  Våldets normaliseringsprocess 

Eva Lundgren (2004), professor i sociologi, vars forskning har varit framgångsrik inom 

området om kvinnomisshandel, menar att våld som förekommer i nära relationer kan 

beskrivas som en process. Gränserna för vad som är acceptabelt och inte förskjuts och 

det som till en början var oacceptabelt blir så småningom normalt för kvinnan 

(Lundgren 2004). Vi har använt Eva Lundgrens teori om normaliseringsprocessen som 

ett av våra analytiska begrepp i uppsatsen för att se hur våldet påverkar kvinnan och gör 

att hon klarar av att leva med det. 
 

Enligt teorin om normaliseringsprocessen kommer kvinnan när hon för första gången 

blir utsatt för våldet att bli chockad och se händelsen som något oacceptabelt samt som 

något hon inte ska behöva stå ut med (Lundgren 2004). Successivt kommer dock 

kvinnans inställning till våldet att ändras då våldet blir vardag för henne och något som 

hon lär sig att acceptera och förvänta sig. Så småningom kan våldet bli något som 

kvinnan försvarar och ser som en kärlekshandling. Detta är något som kan tolkas som 

en följd av att regelbundet ha blivit utsatt för våldshandlingar i en relation. Vidare 

menar Lundgren (2004) att det för kvinnan uppstår svårigheter med att se skillnad på 

vad som är gott respektive ont. Detta blir tydligt i relation till den isolering som kvinnan 

ofta utsätts för utöver våldet (Lundgren 2004). Fysisk isolering resulterar i psykisk 

isolering, därav blir mannen hennes enda referensram vilket i sin tur leder till 

svårigheter för kvinnan att väga gott mot ont (ibid.). En kvinna som utsätts för våld 

tenderar att väga de bra stunderna tyngre än de dåliga, oavsett om de bra stunderna är 

färre (Lundgren 2004).  

 

Växlandet mellan kärlek och våld är vanligt i en våldsrelation. Till en början anser 

kvinnan att mannen inte kan komma undan med det han gjort genom att överösa henne 

med kärlek. Med tiden ses detta däremot som ett tecken på att mannen faktiskt älskar 
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henne. Gränserna mellan kärlek och våld suddas således ut och våldet blir en symbol för 

kärlek och omtanke (Lundgren 2004).  

 

Efter en tid kommer våldet normaliseras så att det internaliseras; mannens verklighet 

blir kvinnans verklighet och hans tankar och värderingar införlivas i henne (Lundgren 

2004). Kvinnan ser således sig själv med mannens ögon och försöker ändra på sig själv 

efter hans önskemål i hopp om att våldet ska upphöra. Hon kommer dock aldrig lyckas 

anpassa sig eftersom han hela tiden kommer med nya önskemål (ibid.). Resultatet blir 

att kvinnan skuldbelägger sig själv för våldet och känner både skuld och skam. 

 

Vi valde denna teori i hopp om att få förståelse för hur kvinnan klarar av att leva med 

våldet trots den psykiska och fysiska påverkan samt om normalisering av våldet kan 

avgöra om våldet anmäls eller inte. Det är viktigt att betona att detta sätt att se på våldet 

enbart är en teori att granska fenomenet med. Med detta perspektiv riskerar vi att 

framställa individen som den ansvariga för våldet och som att det rör sig om en 

problematisk dynamik i en parrelation. Vi menar att det inte bara är individerna i den 

enskilda relationen där våld förekommer som bär ansvaret för problematiken med 

våldet, utan att det också är viktigt att se över hur samhället tar sitt ansvar gällande 

lagstiftning samt normer och attityder där män anses överordnade kvinnor. Vi anser 

dock att våldets normaliseringsprocess som teoretiskt perspektiv kan öka förståelsen för 

komplexiteten med våld i nära relationer och att den förståelsen bland professionella 

kan underlätta i stöd och bemötande av våldsutsatta kvinnor. Vidare tror vi att det 

behövs professionell kunskap om hur normaliseringsprocessen kan påverka kvinnan och 

för att få en förståelse för att det inte är kvinnan som ska skuldbeläggas.  

 

3.2  Känslobegreppet 

I detta avsnitt presenteras vår tolkning av genusforskarna Annelie Bränström Öhman, 

Maria Jönsson och Ingeborg Svenssons (2011) resonemang om känslor. Känslor 

innefattar fysiska och psykiska upplevelser, men också sociala och kulturella 

konstruktioner om hur en känsla ska kännas. Den sociala och kulturella konstruktionen 

av en känsla kan handla om hur exempelvis kärlek “ska” kännas. Bränström Öhman, 

Jönsson och Svensson (2011) fokuserar på den personliga upplevelsen av vad känslor 

gör med oss samt hur de får oss att känna, snarare än att fokusera på vad känslorna är. 

Det är denna definition av och syn på känslor som används i vår analys. Vi har i denna 
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uppsats benämnt detta teoretiska analysverktyg som känslobegreppet och i vår uppsats 

används det för att förstå kvinnornas upplevelser av att ha levt med en våldsam partner, 

vilka känslor kvinnorna pratar om och vad dessa känslor gör med dem. 

 

Bränström Öhman, Jönsson och Svensson (2011) pratar om kroppar i förhållande till 

känslor. Kroppen ska här förstås som en känsla i rörelse snarare än den fysiska 

människokroppen. När dessa kroppar kommer i kontakt med varandra uppstår känslor 

som i sin tur formar kropparna. Dessa reaktioner formar kroppen och resulterar i ett 

subjektivt identitetsskapande. Här blir därför fokus på vad känslor gör snarare än vad 

känslor är (ibid.). Vi har tolkat detta som att kroppar förmås påverkas olika beroende på 

vad för typ av relation de har till andra kroppar och hur de reagerar på kontakten. Vi har 

under läsningen därför haft i åtanke att kvinnorna har påverkats olika av våldet, upplevt 

olika känslor och därav behövt olika stöd, eftersom att deras kroppar kan ha reagerat 

olika på våldet. 

 

Bränström Öhman, Jönsson och Svensson (2011) belyser att tidigare erfarenheter avgör 

hur känslor påverkar oss och i sin tur vad för känslor som fastnar på kroppen. Fysiska 

märken på kroppen, blåmärke eller dylikt, som uppkommer av våldet kan forma 

kvinnans identitet och skapa känslor hos henne. Kanske ses dessa märken som 

kärleksförklaringar och gör att hon står ut med våldet (jmf Bränström Öhman, Jönsson 

& Svensson 2011). 

 

Vi har använt känslobegreppet i vår uppsats för att skapa förståelse för hur författarna 

till självbiografierna påverkats av sina känslor - vad känslorna gjort och vilka känslor de 

känt. Beroende på hur känslorna har påverkat kroppen har kvinnornas identitet formats. 

Vi har använt detta tankesätt som hjälp för att förstå hur kvinnorna upplevt sina känslor 

och hur de har påverkats av dem. Vi har försökt att undvika att göra egna tolkningar av 

de känslor kvinnorna har upplevt och har letat efter känslor som uttryckligen syns i 

texterna eller som varit mycket tydliga att urskilja mellan raderna.  

 
4  Metod 
I följande avsnitt presenteras en redogörelse för studiens metodologiska utgångspunkter. 

Studien är kvalitativ och har genomförts med en hermeneutisk ansats där en narrativ 

analys legat till grund för analysen av de fem självbiografierna. I avsnittet presenteras 
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även vårt empiriska material, vårt resonemang om användandet av självbiografier, urval 

och etiska överväganden. Vi redogör även för studiens tillvägagångssätt och 

arbetsfördelning samt validiteten och reliabiliteten för studien. 

 

4.1  Hermeneutisk forskningsansats 

Hermeneutiken handlar enligt Magdalene Thomassen (2007) om att söka förståelse för 

hur människor tänker och vad de tycker, känner och vill. Hermeneutiken handlar således 

om att identifiera innebörder i människors liv och förstå dessa. Nils Gilje och Harald 

Grimen (2007) menar att människan tillskriver fenomen en mening eller betydelse och 

det som blir betydelsefullt i en människas liv avgörs utifrån de tolkningar som den 

enskilde gör. Thomassen (2007) lyfter fram att det hermeneutiska förhållningssättet är 

lämpligt att använda när syftet med en studie är att få inblick i individers upplevelser av 

fenomen samt när deltagarna ska ges stort utrymme att själva välja vad de vill förmedla. 

Eftersom syftet med denna studie är att få förståelse för hur de våldsutsatta kvinnorna har 

upplevt hur det är att leva med våld i en nära relation, samt hur de upplevt stöd från 

myndigheter och organisationer, anser vi att den hermeneutiska ansatsen ligger nära till 

hands att använda i vår studie. 

 

Fortsättningsvis menar Gilje och Grimen (2007) att när människor tillskriver handlingar 

och fenomen mening, beskriver och tolkar de den värld de lever i. Vi som forskare måste 

ha förståelse för hur författarna tolkar sin värld, något som inte alltid är enkelt. Detta gör 

vår tolkningsprocess viktig i vårt sökande efter förståelse (jmf Gilje & Grimen 2007). Vi 

ville få en förståelse för hur det är att som kvinna leva med en våldsam manlig partner 

och för hur kvinnorna har upplevt det eventuella stödet från organisationer och 

myndigheter. Denna förståelse har vi inhämtat från de förklaringar av händelser och 

fenomen som författarna har skildrat i sina böcker. Våra tolkningar kan komma att 

påverka hur vi har förstått berättelserna vilket vi är medvetna om.  

 

Gilje och Grimen (2007) definierar förförståelse som föreställningar och personliga 

erfarenheter. Vi har förförståelse gällande hur det är att som kvinna bli utsatt för våld av 

sin manliga partner utifrån det vi har lärt oss under vår utbildning på 

socionomprogrammet och den samhälleliga diskursen om våld i nära relationer. Denna 
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förförståelse har vi fått från föreläsningar, nyhetsrapporteringar och litteratur. Vi har varit 

medvetna om och haft i åtanke under studiens gång att våra förförståelser kan ha påverkat 

hur vi tolkat och förstått vårt empiriska material (jmf Gilje & Grimen 2007.) Thomassen 

(2007) menar dock att vår förförståelse är viktig när vi ska ta oss an ett material för att 

något ska få en mening för oss, eftersom det är först när något har en mening som vi kan 

tolka och förstå. Förförståelsen är alltså nödvändig i tolkningsprocessen, men nödvändigt 

är också att vi under studiens gång har låtit vår förförståelse vidgas. Vår förförståelse är 

inte något vi kunnat bortse från, men vår medvetenhet om den har gjort att vi försökt 

studera texterna med nya ögon. 

 

4.2  Kvalitativ metod 

Vår uppsats har genomförts med en kvalitativ metod. Alan Bryman (2008) menar att 

den kvalitativa metoden är tolkningsinriktad och har fokus på att skapa förståelse för 

fenomen i den sociala verkligheten. Vi har ämnat att få en förståelse för hur det är att 

leva och ha levt med våld i en nära relation, samt hur eventuellt stöd från organisationer 

och myndigheter har upplevts, vilket gör den kvalitativa metoden till ett relevant 

angreppssätt i vår studie (jmf Grønmo 2004). 

 

En kvalitativ forskare måste ha förståelse för att de samhällsvetenskapliga 

studieobjekten, människorna, tillskriver mening till sin omgivning. Den kvalitativa 

forskningen fokuserar således på förståelse för meningsskapande (Bryman 2008; 

Grønmo 2004). Vi ämnade få en förståelse för hur det är att som kvinna leva med en 

våldsam manlig partner och upplevelser av det eventuella stödet från organisationer och 

myndigheter utifrån de berättelser som författarna skildrat i sina böcker. Vårt mål blev 

därför att försöka förstå fenomen på samma sätt som författarna gjorde även om vi är 

medvetna om att vi som forskare gjorde tolkningar av deras berättelser (jmf Bryman 

2008). Sigmund Grønmo (2004) betonar att det är av vikt att ta reda på anledningen till 

varför människor tillskriver vissa fenomen mening då det beskriver deras upplevelser, 

förståelse och påverkan. Fenomen ska därför tolkas i den kontext de förekommer i 

(Bryman 2008). 
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4.3  Narrativ analys 

Vi har bearbetat vårt empiriska material med hjälp av narrativ analys. Med den 

hermeneutiska ansatsen är narrativ analys till hjälp eftersom den, liksom hermeneutiken, 

har fokus på att finna förståelse samt att fokus riktas mot individers berättelser och 

tolkningar av fenomen (Bergström & Boréus 2012). En grundläggande definition av 

begreppet narrativ är att det är en beskrivning av något som har inträffat, en berättelse, i 

det verkliga livet eller i fantasin (Bergström & Boréus 2012). Det finns olika sätt att se 

på narrativ vilket resulterat i att vi av de olika definitionerna gjort en tolkning av vad ett 

narrativ är och applicerat den i vårt användande. Vi har tolkat narrativ som berättelser 

och därav allt som författarna berättat om i sina böcker (jmf Bergström & Boréus 2012). 
 

Jody Miller och Barry Glassner (2016) menar att det är genom människors berättande 

som sociala världar konstrueras. I likhet med Bryman (2008) och Grønmo (2004) menar 

de att människor skapar meningsfulla världar. Människors berättelser fungerar inte som 

absoluta sanningar, men ger en inblick i människors erfarenheter. Miller och Glassner 

(2016) lyfter fram att narrativ kan användas för att förstå hur människor tillskriver 

fenomen mening i den värld de upplever dem i. Berättelserna handlar om individers 

meningsskapande, erfarenheter och framställning av sitt eget liv. Den narrativa metoden 

är således användbar för att förstå enskilda individers skildringar av upplevelser (ibid.). 

En forskare som använder sig av narrativ metod ska således sträva efter att förhålla sig 

objektiv till berättelserna som hen tar del av i form av att i detalj återge det som 

berättats. Här ämnar vi att använda författarnas narrativ för att skapa förståelse för hur 

deras upplevelser av att ha levt med våld i nära relation har tagit sig uttryck.  

 

Miller och Glassner (2016) menar att det är av vikt att använda det språk som 

författarna använder för att skapa en så nära återgivelse av deras berättelser som möjligt. 

Vi kommer därför i vår uppsats att återge författarnas berättelser så som de har berättat 

om dem och där det är nödvändigt återge dem ordagrant. Vi har haft en förståelse för att 

författarnas berättelser är skildrade utifrån deras egen förståelse och tolkning av 

fenomen. Detta finner vi som en nackdel med den narrativa metoden eftersom att 

berättelser av upplevelser inte är upplevelserna i sig, utan en skildring av dem. Här 

problematiserar vi att kvinnorna i sina berättelser kan ha försummat viktiga detaljer i 

händelseförlopp då de tolkat dem som irrelevanta. Här menar vi att vi kan gå miste om 

värdefull information (jmf Miller & Glassner 2016). Detta innebär att vi kanske inte 
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kommer att få full förståelse för hur kvinnorna har upplevt hur det är att leva med 

våldet, men vi kommer att få insikt i hur de har tolkat sina upplevelser.  

 

Bergström och Boréus (2012) lyfter fram att narrativ kan ta sig olika uttryck beroende 

på exempelvis kultur och kontext. Vi tänkte att kvinnorna kan ha pratat annorlunda om 

våldet under tiden de levde med det kontra efteråt. Vi har varit medvetna om att 

kvinnorna byggt upp sina narrativ olika. Bergström och Boréus (2012) lyfter fram att en 

narrativ analys kan bidra med att ge forskare flera olika insikter beroende på i vilka 

sammanhang analysen används. I vår studie har vi sökt efter olika narrativ både kring 

vad kvinnorna berättar om våldet, men också hur de har upplevt att behöva utstå våld 

från sin partner. Vi har även studerat narrativ om deras erfarenheter av stöd med 

organisationer och myndigheter.  

 
4.4  Empiriskt material 

I följande avsnitt presenteras de fem självbiografier som legat till grund för vår studie 

samt en motivering om självbiografier som empiriskt material. Vi båda har läst samtliga 

böcker och bearbetat materialet tillsammans. 

 

4.4.1  Självbiografier som material 

I en intervju är intervjuobjektet den som är berättare och intervjuaren är den som lägger 

grunderna för intervjun samt den som har möjligheten att leda samtalet. De båda 

samverkar med varandra, vilket bidrar till att de gemensamt formar en berättelse. I en 

självbiografi å andra sidan, är det författaren som väljer vad som ska berättas (Plummer 

2001). Detta kan dels ses som positivt, dels som negativt. Det positiva blir att det som 

författaren anser är viktigt ges utrymme för i självbiografin, vilket kanske annars hade 

utelämnats i en intervju där intervjuaren haft fokus på andra saker. Det negativa kan bli 

att författaren eventuellt väljer att berätta om sådant som vi som forskare inte efterfrågat 

i vår studie. 

 

Självbiografier fokuserar på individens livsberättelser och genom studier av dessa kan 

forskare närma sig de skildrade upplevelserna (Plummer 2001). Med vår uppsats har vi 

ämnat att komma nära individen och hennes upplevelser och ansåg därav att en lämplig 

metod skulle vara att studera självbiografier. Plummer (2001) lyfter dock fram en risk 

med studerandet av självbiografier, vilken kan leda till att en hel studie fallerar. Han 



  
 

21 

menar att det finns en risk att man som forskare inte lyckas förstå individen och att 

studien utmynnar i spekulationer och antaganden. Värsta tänkbara scenario är således 

om forskarens perspektiv tar över istället för studieobjektens perspektiv (Plummer 

2001). Vi vill med detta visa på en medvetenhet om att det finns svårigheter med att 

använda självbiografier som källa. Vi har försökt undvika att vi som författare tar större 

plats i studien än vad våra studieobjekt gör genom att regelbundet återge författarnas 

upplevelser genom citat. Citaten gör att risken för spekulationer och antaganden 

minskar eftersom vi ordagrant har återgett det som kvinnorna skrivit. 

 

Självbiografier kan användas som källa när syfte är att söka mening i fenomen och när 

en subjektiv bild av fenomen eftersträvas (Plummer 2001). I vår studie har fokus varit 

på individers subjektiva erfarenheter och upplevelser. Sådant fokus stämmer helt 

överens med det som självbiografier anses lämpade för att skildra. Därav ansåg vi att 

studerandet av självbiografier till denna uppsats var ett väl användbart material. 

 

Framställningen av livsberättelser är enligt Plummer (2001) socialt konstruerade. 

Berättelserna påverkas av flera olika faktorer; författaren väljer vad som berättas, sållar 

i materialet och läsaren gör sedan tolkningar. Dessa processer samverkar med varandra 

och gör berättelsen ömtålig, vilket är viktigt att ha i beaktandet under läsningens gång. 

Vi vill visa på en medvetenhet om att det vi har läst kan se olika ut beroende på vilken 

kontext berättelsen finns i. 

 

4.4.2  Självbiografierna 

Kristina Loveby - Kvinnofridsmyten: får vi be om största möjliga tystnad  

Kristina träffar Markus och blir blixtförälskad, men tidigt i relationen börjar hans 

manipulativa beteende och svartsjuka synas. Fysiskt våld, hot om våld och kränkningar 

präglar sedan hennes vardag. Kristina har sedan tidigare två barn med en annan man och 

får ett barn med Markus. När hennes yngsta vid ett tillfälle hamnar på sjukhus 

bestämmer sig Kristina för att lämna Markus. Hon flyttas runt bland olika kvinnojourer 

och känner sig rädd för att Markus ska hitta dem. I boken skildras Kristinas upplevelser 

av våldet samt stödet från och kontakt med sjukvård, socialtjänst och kvinnojourer. 
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Magdalena Graaf - Det ska bli ett sant nöje att döda dig 

Magdalena skildrar i boken sin berättelse om att ha levt med en våldsam man. 

Magdalena var nyligen arton år fyllda när hon träffade Jorma som hon kom att gifta sig 

och få en son med. Redan innan hon inledde förhållandet med honom var hon medveten 

om att hans familj rörde sig i kriminella kretsar, men hon kunde aldrig ana vad hon 

skulle bli utsatt för. Magdalena blev mer eller mindre dagligen utsatt för grovt fysiskt 

våld och psykiskt våld med mycket hot och kränkningar. 

 

Maria Blomqvist - En vacker dag lämnar jag honom 

I boken delar Maria med sig av sin berättelse om att ha levt med och lyckats lämna sin 

våldsamma partner Erik. Maria har två barn sedan sitt tidigare äktenskap. I början av 

deras relation överöste han henne med komplimanger och han var tydlig med att det 

skulle vara de två för resten av livet. Med tiden uppvisade han ett kontrollerande 

beteende och det fysiska och psykiska våldet kom att bli en del av deras vardag i form 

av hot och kränkningar. 

 

Maria Carlshamre - Den oslagbara: En personlig skildring av våld i kärlekens namn 

Maria träffar sin sju år yngre partner och blir fort förälskad. De inleder en relation och 

får sedan två barn tillsammans. När Maria är gravid med deras första barn börjar våldet. 

Dagarna fylls av fysiskt våld, hot om våld, psykiska trakasserier och rädsla inför att 

aldrig veta vilket humör han ska vakna till. Maria skildrar även sitt liv efter honom. Hur 

hon som ensamstående tar hand om deras barn, inleder en karriär inom politiken och 

värnar om kvinnofrågor. Hon påtalar också de brister hon anser finnas i det stöd som 

finns i samhället för våldsutsatta kvinnor. 

 

Unni Drougge - Boven i mitt drama kallas kärlek 

I boken skildras Unnis upplevelser av relationen med hennes våldsamma partner Niclas. 

Vissa delar av boken är skrivna av Unnis äldsta son där han berättar om sina upplevelser 

av sin barndom och mammans beteende, men vi har enbart tagit med de delar av boken 

som är skrivna av Unni. Hon bor ensam med sina fem barn från ett tidigare förhållande. 

Hon arbetar som författare och föreläser om kvinnomisshandel. Kontrollerande 

beteende, isolering, alkohol, fysiskt våld och ensamhet är en stor del av Unnis vardag 

under tiden hon levde med Niclas. 
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4.5  Urval 

Vi har valt att forska om kvinnan som offer och mannen som förövare eftersom vi 

intresserar oss för våldsutsatta kvinnors utsatthet. Vi är medvetna om att våld 

förekommer där kvinnan är förövare och mannen offer samt våld i samkönade 

relationer, men mäns våld mot kvinnor är det största sociala problemet (Lundgren, 

Heimer, Westerstrand & Kalliokoski 2001). Vi är införstådda i att vår studie kan 

reproducera kvinnan som offer och mannen som förövare. Dock har vi i forskning 

funnit stöd för att det är mer vanligt förekommande att kvinnan blir utsatt för våld av en 

manlig partner än det omvända. Detta är ett problematiskt offerskap vilket vi vill 

synliggöra i vår uppsats.  

   

I en studie behövs ett urval göras. Becker (2008) menar att urvalet inte ger en 

heltäckande bild av ett fenomen. Urvalet kan därför inte ses som representativt för en 

helhet. Med detta vill vi visa på en medvetenhet om att de fem självbiografier vi valt att 

studera inte kommer ge oss en generell bild av det som studeras, men vi hoppas ändå att 

vårt urval kan belysa problematiken med våld i nära relationer. 

 

Vår urvalsmetod har varit målstyrd, vilket innebär att vi har valt ut böcker som vi anser 

är relevanta för studiens ändamål. Vi har alltså genom det målstyrda urvalet strategiskt 

valt ut fem böcker som vi ansåg överensstämma med våra frågeställningar (jmf Bryman 

2018). Vi utgick från vad som fanns på Linnéuniversitetets bibliotek. Valet av dessa 

böcker gjordes eftersom att samtliga handlar om kvinnor som har lämnat en manlig 

partner i en relation där våld har förekommit. Alla relationer har varit heterosexuella 

och utspelat sig i Sverige, vilket var kriterier för vårt urval.  

 

Vi valde att använda oss av fem självbiografier då vi gjort bedömningen att antalet är 

tillräckligt för att vi ska kunna urskilja likheter och skillnader i upplevelser av att ha levt 

i en våldsutsatt relation. Anledningen till att inte fler självbiografier valdes är för att 

studien är tidsbegränsad och vi har därav gjort bedömningen att fler böcker inte hade 

kunnat bearbetas i den grad vi önskat. 

  

Vi är medvetna om att vissa av författarna till våra valda självbiografier är kända 

personer i Sverige. Vi anser dock inte att detta skulle förminska sanningen i deras 

erfarenheter av våldet, men är kanske en anledning till att de vågat dela med sig av sina 
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berättelser. Vi är medvetna om att några av författarnas kändisskap kan ha varit en orsak 

till att deras böcker har kommit till och att de på så sätt kan få en större spridning än 

böcker i samma kategori med okända författare. Vi menar inte att berättelserna har 

varken ett mindre eller större sanningsvärde med anledning av kändisskapet. 

 

4.6  Etiska överväganden 

Lag om etikprövning (2003:460) handlar om hur individens integritet ska värnas om i 

forskningsändamål. Vår studie omfattas inte av lagen, men den har varit vägledande 

under uppsatsens gång.  

 

Vi har i vår studie använt oss av enskilda individers livshistorier, vilket hos oss väcker 

etiska frågor (David & Sutton 2016). Dessa handlar bland annat om samtycke från 

författarna, huruvida författarna till våra valda böcker kan komma att ta skada av att vi 

använder deras berättelser i vår studie samt på vilket sätt de skulle fara illa i sådana fall. 

Det finns vissa etiska principer som en forskare behöver ha i beaktande vid planerande 

av en studie. Dessa principer handlar om informerat samtycke, integritetsskydd, 

konfidentialitet och anonymitet samt skydd mot skada. Informerat samtycke tycks vara 

den mest grundläggande principen, vilken handlar om att individen själv går med på att 

delta i studien (Vetenskapsrådet 2017). I vår studie saknas informerat samtycke 

eftersom vi inte varit i kontakt med författarna till självbiografierna. Vi har ställt oss 

frågor om författarnas avsikter med självbiografierna och hur vår studie kan komma att 

påverka dem. Vi är medvetna om att kvinnorna med sina böcker antagligen inte haft för 

avsikt att bli objekt för studier eller uppsatser, men vi har gjort bedömningen att de inte 

kan tänkas fara illa av att vi studerar deras berättelser. Det kan inte antas att de skulle 

samtycka till att deltaga i vår studie, men vi har dock kommit fram till att användandet 

av självbiografierna är etiskt försvarbart eftersom de är offentligt tryckta publikationer. 

Vi kan med säkerhet inte säga vad författarna har haft för syfte med att publicera sina 

böcker, men vi kan anta att de velat sprida kunskap om hur det är att leva med våld i en 

nära relation. 

  

Ett annat etiskt övervägande som gjorts är huruvida författarna till självbiografierna 

skulle avidentifieras eller inte enligt konfidentialitetskravet (jmf David & Sutton 2016). 

Vi kom fram till att författarna inte borde ta skada av att vi använder oss av deras riktiga 

namn, eftersom de själva i ett tidigare skede valt att göra sina texter offentliga. Även om 
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kvinnorna inte haft i avsikt att offentliggöra sina böcker för att användas i 

forskningsstudier anser vi att kvinnorna inte bör fara illa av att vi med vår studie sprider 

kunskap om hur det är att som kvinna bli utsatt för våld av en manlig partner. Här väger 

forskningskravet tyngre än individskyddskravet enligt vår bedömning, eftersom vi med 

hjälp av deras livsberättelser har som mål att sprida viktig kunskap. Individskyddskravet 

handlar om att individer som medverkar i forskning å ena sidan ska skyddas från skada. 

Å andra sidan ska en obetydlig skada inte hindra viktig forskning (Vetenskapsrådet 

2017). Det finns en uppmaning att bedriva forskning, forskningskravet. 

Individskyddskravet ställs mot forskningskravet och det gäller att göra en avvägning 

mellan dessa två (ibid.).  

 

4.7  Tillvägagångssätt och arbetsfördelning 

Vi båda har läst samtliga självbiografier. Det vi funnit relevant har vi markerat med 

post-it-lappar i böckerna så vi sedan skulle kunna gå tillbaka och bearbeta texterna igen. 

Materialet har vi sedan jämfört med varandra för att sålla och bearbeta texterna 

tillsammans. Vi båda har varit delaktiga i hela uppsatsprocessen och i samtliga delar. 

Under större delen av uppsatsskrivandet har vi suttit tillsammans på 

universitetsbiblioteket, men har under läsningen av självbiografierna mestadels suttit 

enskilt. Vi båda står av den anledningen bakom uppsatsens samtliga delar.  

 

4.8  Validitet och reliabilitet 

Validitet inom den kvalitativa forskningen handlar om huruvida man som forskare 

undersöker det som man ämnar att undersöka. En kvalitativ studie anses ha hög validitet 

om studiens observerade data överensstämmer med de teoretiska perspektiv och 

begrepp som forskaren använder sig av. Validitet handlar dessutom om huruvida 

forskningsresultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer, något som ofta är 

problematiskt i kvalitativa studier eftersom de vanligtvis kännetecknas av ett begränsat 

urval (Bryman 2018). Vi har varit  medvetna om att vår studie inte kunnat ge ett 

generaliserbart resultat eftersom vi har använt oss av ett begränsat urval på fem 

självbiografier. Studiens validitet har dock kunnat tänkas bli högre med hjälp av de 

passande teoretiska perspektiv som vi applicerat på vårt empiriska material. 

 

En studie anses ha hög reliabilitet om andra forskare skulle få ett likvärdigt resultat om 

de väljer att upprepa vår studie. I den kvalitativa forskningen är det svårt att uppnå en 
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hög reliabilitet då det är problematiskt att återskapa samma sociala kontext och ha 

samma förförståelse samt förhållningssätt som föregående forskare (Bryman 2018). Om 

en annan forskare skulle genomföra vår studie skulle resultatet troligtvis skilja sig från 

det resultat som vi fått fram. Vår förförståelse och våra studieobjekt har varit avgörande 

för studiens resultat samt hur vi har bearbetat och tolkat vårt material. 

  

5  Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Resultatet består 

huvudsakligen av citat och berättelser från de fem självbiografierna vi valt till denna 

uppsats. Vi har löpande i denna del analyserat materialet med våra valda teoretiska 

begrepp: normaliseringsprocessen och känslobegreppet. Ordet kropp i resultatdelen 

syftar till kroppen utifrån känslobegreppet och inte den fysiska kroppen. Ordet våld i 

avsnittet kan innebära all form av våld, exempelvis fysiskt och psykiskt. Avsnittet är 

indelat i de olika teman som har vi identifierat under analysprocessen. Vi är medvetna 

om att det råder en viss obalans när det gäller hur mycket författarna syns i varje tema, 

eftersom kvinnorna har skrivit olika mycket om det som varit relevant för studien. 

Under vissa teman presenteras resultat som vi skriver berör övervägande del av eller 

alla kvinnors berättelser. Alla kvinnor citeras dock inte under respektive tema eftersom 

att vi valt ut de citat som tydligast beskriver det vi vill få fram. 

 

5.1  Uppvaktad och behövd 

Något som är gemensamt för samtliga av kvinnorna i självbiografierna är hur de 

beskriver att de inledningsvis upplevde sitt förhållande som romantiskt och att de kände 

sig uppvaktade av sin partner på ett sätt som de aldrig blivit tidigare. Kvinnorna beskriver 

hur männen gav såväl komplimanger som små gåvor och att de lovade att det skulle vara 

de två för alltid. Nedan följer tre exempel som visar hur kvinnorna beskrev sina partners 

till en början: 

 
Exempel 1: 

Han var tystlåten och mystisk, en riktig gentleman som inte plockade blommor i 
rabatterna eller splittrade på notan på lokalsyltan. Han var rena drömmen - inte bara 
för mig utan också för många andra.  

              (Graaf 2006, s. 27) 
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Exempel 2: 

Han uppvaktade mig på ett sätt som ingen annan man hade gjort i mitt tidigare liv. 
[…] Han köpte blommor som han gärna överräckte med med en flaska vin eller någon 
väl utvald present. 

         
    (Blomqvist 2014, s. 32) 

 
Exempel 3: 
 

All denna romantik, all denna uppvaktning, allt detta intensiva intresse från en ung 
stjärnögd man som prisade mina kvaliteter [...] Jag var äkta, sa du. Och du var för bra 
för att vara sann.  

                (Drougge 2007, s. 67) 
 

Det centrala för kvinnorna blir utifrån känslobegreppet således hur männens kärleksfulla 

gester och beteende får dem att känna sig. Här blir det tydligt hur kvinnans kropp i 

kontakt med mannens formas så att hon känner känslan av att vara uppvaktad och 

speciell. I det första och andra exemplet syns det genom att kvinnorna ser männens 

generositet som tilltalande och de liknar männen som en dröm och skriver att de inte 

blivit uppvaktade på det sättet innan. I det tredje exemplet syns det hur Unni kände sig 

uppvaktad genom sin partner Niclas sätt att ständigt påminna henne om hur mycket han 

tyckte om hennes personlighet. Unni skriver även att Niclas är för bra för att vara sann 

vilket är ytterligare en bekräftelse på att hans sätt att vara inte är något hon är van vid 

och det får henne att känna sig speciell. I dessa tre citat ovan syns det hur kvinnornas 

känslor av att vara uppvaktad och speciell gör att de inleder relationerna med männen. 

Vidare följer tre citat från Kristina och Maria där de beskriver sina relationer i ett tidigt 

skede. Även de skriver om hur deras partners fick dem att känna sig speciella: 

 

Exempel 1: 

Han fick mig att känna att jag gav honom det han behövde och det var ett behov hos 
mig som var så stort att få känna att jag räckte till. 

                   (Loveby 2015, s. 67)  
 
Exempel 2: 

Du älskar mig utan gräns, du tar emot allt som jag är…  
            
                         (Carlshamre 2006, s. 38) 
 
Exempel 3:  

Han får mig att känna att jag är någon. Han får mig att känna mig åtrådd, vacker...  
 

                                                                                                         (Loveby 2015, s. 20)  
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I citaten syns att kvinnorna känner sig sedda, behövda och älskade för den de är. Detta 

syns i det första exemplet genom att Markus tycktes ha ett behov av Kristina vilket var 

viktigt för henne då hon kände sig behövd. I det andra exemplet skriver Maria att 

hennes partner älskar henne utan gräns vilket kan förstås som villkorslös kärlek. Likt i 

det andra citatet skriver Kristina hur hennes partner får henne att känna att hon är någon. 

Känslorna gör i dessa tre exempel, i enlighet med känslobegreppet, att kvinnornas 

kroppar låter sig påverkas av männens så att de känner sig tillräckliga, sedda och 

vackra. Dessa känslor gör i sin tur att de inleder en relation med männen då de inte 

kunde motstå deras sätt att vara mot dem och att de i det skedet inte kunde ana vad som 

väntade dem. 

 

5.2  Hopp om att kärleken ska segra 

Något som är återkommande i kvinnornas berättelser är beskrivningar om hur männen 

växlar mellan våld och kärlek. Våldet kunde lika fort som det hade uppkommit övergå 

till kärlek där ånger och lovord yttrades om att det inte skulle upprepas. Nedan följer två 

citat som visar på detta: 

 
Exempel 1: 

Varför tog jag inte helt enkelt bara mitt pick och pack och tackade för mig och flyttade 
ut dagen därpå? Därför att när han jag vaknade nästa morgon satt han där som en 
ledsen hund på sängkanten med tårar i ögonen och gråten i halsen och frågade sig själv 
vad som egentligen hade flugit i honom. Det hade aldrig hänt tidigare, och det skulle 
aldrig hända igen…  

                     (Graaf 2006, s. 39) 
 
Exempel 2: 

Markus bad febrilt om ursäkt. [...] Det hade inte varit någon stark knuff och när han 
förklarade det så där, med sådan kärlek, och när han visade sådan ånger, var det inte 
svårt att förlåta honom. Jag kände mig faktiskt lite stolt över att han kände så stark 
kärlek…  

                 (Loveby 2015, s. 23) 
 

Växlingen mellan våld och kärlek är, i enlighet med normaliseringsprocessen, ett 

vanligt förekommande beteende hos våldsutövande män. Denna växling skapar 

förvirring hos kvinnorna då det blir svårt för dem att skilja på vad som är kärlek kontra 

våldshandlingar. I första citatet syns att Magdalenas partner Jorma visar ånger efter att 

ha utövat våld mot henne. Jorma hävdar att han aldrig ska utöva våld mot henne igen 

vilket hon tror på. Detta är ett vanligt första steg i normaliseringsprocessen vilket syns i 

hur Magdalena väljer att tro på våldet som en engångshändelse. I exempel två syns även 
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där hur Kristina förlåter sin partner Markus för knuffen och väljer att acceptera hans 

bortförklaring. Vidare syns det hur Kristina ser på händelsen som något som gjorts av 

kärleken till henne. Detta visar också hur en kvinna, här Kristina, kan romantisera 

våldshandlingar och se dem som ett tecken på mannens kärlek till henne, vilket tidigare 

forskning visat är vanligt (se Papp et al. 2017; Woods 2001).  

 

Nedan presenteras tre citat. I det första citatet skriver Maria att hon ville att hennes 

partner Erik skulle inse att det han höll på med var fel. I det andra citatet skriver Unni 

att hon förväntade sig att Niclas skulle bli den man han en gång var. Det tredje citatet 

handlar om hur Unni hoppas att kärleken skulle övervinna våldet. 

 
Exempel 1: 

Jag ville få Erik att inse, men förstod aldrig fullt ut att det aldrig går att förändra en 
människa. Jag trodde ofta att Erik skulle inse vad han höll på med, men det gjorde 
han aldrig. 

          (Blomqvist 2014, s. 145) 
 
Exempel 2: 

Finns det någon logik i att ständigt återvända till brottsplatsen, som jag gjorde? När 
ett plus ett aldrig blir två, utan noll, varför gick jag då till samma adress för att få det 
jag letade efter? [...] Det berodde på att jag förväntade mig [...] att du skulle vakna 
upp en dag och bli den deltagande själsfrände jag tyckte att jag en gång mött.  

 
   (Drougge 2007, s. 316) 

 
Exempel 3: 

Jag ville visa att det gick att rädda ett misshandelsförhållande. Att kärleken skulle 
segra. 

              (Drougge 2007, s. 217)  
 

I de två översta citaten tycks kvinnorna ha ett hopp om att mannens våldsamma beteende 

ska upphöra och att han ska bli den man han en gång var. Hoppet om att männen skulle 

förändra sitt beteende är något som kvinnorna har gemensamt i sina berättelser. 

Kvinnornas känsla av hoppfullhet kan ses som en förklaring till varför de stannade kvar i 

relationen under en längre tid. Här kan det, med hjälp av känslobegreppet, förstås att 

hoppet gör att kvinnorna stannar kvar i relationen. Maria skriver att hon både ville och 

trodde att Erik skulle förstå och förändra sitt beteende vilket kan ses som en tänkbar 

anledning till att hon stannade kvar i relationen under en längre tid. I exempel två syns 

hur Unnis förväntan om att Niclas skulle bli den han en gång var gör att hon stannar i 

relationen och “återvänder till brottsplatsen”. Även i det tredje exemplet syns hopp i form 
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av att Unni hoppas att kärleken ska väga tyngre än våldet vilket således gör att hon inte 

lämnar honom. Papp et al. (2017) menar att kvinnor tenderar att ha en uppfattning om att 

kärleken till sin våldsutövande partner övervinner allt, vilket citaten ovan visar. 

 

Vidare följer här ett citat som visar på hur Kristinas känslor pendlar i takt med Markus 

skiftande beteende mellan att vara kärleksfull och aggressiv. Ena stunden känner hon 

sig rädd för honom och andra stunden känner hon välbehag: 

 
Under en period strömmar sms in från Markus. [...] Inom mig pendlar känslorna. Ena 
stunden är jag livrädd, låser in mig i badrummet och kräks av ren ångest när 
meddelande kommer om hur han ska döda mig. Andra stunder har jag en känsla av 
välbehag och förlåtelse, när han ber om ursäkt - han skriver bara de hemska sakerna 
för att han älskar mig och saknar mig mer än han kan hantera. [...] Jag hinner inte med 
i hans berg- och dalbana. 

       (Loveby 2015, ss. 120-121) 
 

I citatet ovan kan det som Enander och Holmberg (2008) benämner traumatiska band 

synas i sättet Kristinas känslor pendlar mellan rädsla, ångest och välbehag. När Markus 

hotar om att han ska döda henne blir hon livrädd. Rädslan mynnar sedan ut i känsla av 

välbehag när han sedan förklarar sig med att hans handlingar grundar sig i kärleken han 

känner för henne. Kristina skriver att hon inte hinner med i Markus berg- och dalbana 

då han växlar mellan hot om våld och kärleksförklaringar. Det traumatiska bandet blir 

starkare och gör att Kristina och Markus knyts samman vilket kan göra det svårare för 

Kristina att lämna honom.  

  

5.3  Att foga sig 

Efter att kvinnorna i självbiografierna har levt med våldet under en tid börjar de anpassa 

sig efter männens önskemål. De ville undvika konflikter och gjorde det de kunde för att 

undvika dessa genom att exempelvis städa och försöka hålla sig undan mannen. Nedan 

följer tre citat som visar hur detta kan se ut: 

 
Exempel 1: 

När det gällde städningen och maten blev jag snart helt paranoid; jag gjorde allt jag 
kunde för att inte ge honom en anledning att bli arg på mig. [...] Men det spelade ingen 
som helst roll hur mycket jag än ansträngde mig.  

              (Graaf 2006, s. 66) 
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Exempel 2: 

Jag begrep att jag fogade mig alltför mycket efter din irrationella vilja [...] Och mitt 
mål var att bli den perfekta kvinnan för dig.  

       (Drougge 2007, s. 118) 
 
Exempel 3: 

... jag hade självklart ett eget ansvar att hålla mig undan honom eftersom han kunde 
vara så farlig. 

             (Blomqvist 2014, s. 77) 
 

Att kvinnorna anpassar sig efter männen handlar dels om att de vill göra dem tillfreds, 

dels om att de försöker undvika att bli utsatta för våld. Kvinnorna kommer aldrig lyckas 

anpassa sig eftersom männen ständigt kommer finna nya saker för kvinnorna att ändra 

på, vilket är en huvudsaklig del i normaliseringsprocessen. I det första exemplet skriver 

Magdalena om hur hon gjorde allt för att undvika Jormas utbrott, men att det inte gjorde 

någon skillnad. I det andra exemplet syns det tydligt hur Unni försöker vara så som 

Niclas vill att hon ska vara och att hon ändrar på sig för att bli den perfekta kvinnan för 

honom. I det tredje exemplet skriver Maria att hon hade ett eget ansvar att undvika Erik 

och hans utbrott. Kvinnornas kroppar i kontakt med männens kroppar har gjort så att 

kvinnorna känner sig rädda. Kvinnorna har således formats och resultatet blir att de 

anpassar sig efter honom eftersom att de känner sig rädda och vill undvika utbrotten. 

 

5.4  Att skuldbelägga sig själv 

Några av kvinnorna i självbiografierna skriver om hur de skuldbelade sig själva istället 

för att skuldbelägga sina partners. Skuldbeläggandet grundade sig i att kvinnorna menade 

att de inte anpassade sig tillräckligt och att de därmed ansåg att de fick skylla sig själva 

för våldet. För att visa detta följer två citat där Magdalena på ett tydligt sätt beskriver hur 

hon tog på sig skulden för våldet: 

 
Exempel 1:  

Jag försökte till och med hitta skulden till det hela hos mig själv. [...] När man börjar 
tänka så som jag tänkte då, så är det för sent; då finns det ingen återvändo. Man är fast 
i en hjärntvätt som sakta kommer ta livet av en.  

           (Graaf 2006, s. 40) 
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Exempel 2: 

Man ger sig själv skulden för allt, eftersom man så många gånger har fått höra att 
man är oduglig. Ja, till slut vet du utan att tveka att du är inget värd. Du är så 
misslyckad att du till och med är tacksam för att någon ens vill vara tillsammans med 
dig. 

          (Graaf 2006, s. 57) 
 

Agevall (2012) menar att kvinnor får en förändrad självbild av att leva i en våldsutsatt 

relation och att de inte vill tala om den skuld som de kan känna. Att kvinnan 

skuldbelägger sig själv kan ses som ett tecken på internalisering; kvinnan har införlivat 

mannens tankar och värderingar om henne. Om mannen lägger skulden på kvinnan och 

menar att våldet är hennes fel, kommer hon därav också så småningom att tycka som 

honom. I de två första citaten liknar Magdalena skuldbeläggandet av sig själv med en 

hjärntvätt som ett resultat av hur oduglig och misslyckad Jorma menar att hon är. I det 

andra citatet framgår det tydligt hur Jormas upprepande ord om hur oduglig Magdalena 

är har resulterat i att hon själv ser sig som oduglig, misslyckad och värdelös. På grund 

av detta tror hon inte att någon annan man vill vara med henne vilket gör att hon stannar 

kvar i relationen. Här går det att göra en koppling till hur kroppar formas av varandra 

och vad känslan här gör med Magdalena. Jormas ord har ändrat hennes självbild och 

gjort att hon delar hans bild av henne. 

 

5.5  När det onormala blir normalt 

Något som återkommande syns i berättelserna är hur kvinnornas tolerans för våldet 

successivt ökar. I början var kvinnorna chockade över våldet och hade svårt att förstå vad 

de blivit utsatta för, men successivt ändras deras inställning till våldet. Nedan följer två 

citat som visar på detta. I det första citatet berättar Maria att hon flyttar sina gränser och i 

det andra exemplet berättar Kristina om hur hon blev likgiltig inför Markus utbrott: 

 
Exempel 1: 

Varje gång som Erik valde att slå mig, förnedra mig eller kränka mig med ord, sa jag 
alltid efteråt ’Det här är det värsta jag har varit med om och att nu har dagen kommit 
när jag ska lämna honom’. Men jag flyttade alltid på mina gränser. […]  

 
 (Blomqvist 2014, s. 144) 

 
Exempel 2: 

Under vår väg tillsammans så försvinner min rädsla, det som från början fått mig att 
darra av skräck blir vardag och jag blir mer och mer likgiltig inför utbrott och det som 
tidigare skrämt mig.  

                 (Loveby 2015, s. 70) 
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I ovanstående citat syns en av de mest centrala aspekterna i normaliseringsprocessen som 

handlar om hur en kvinna som utsätts för våld successivt kommer att acceptera våldet. 

Maria berättar hur hon efter varje gång hon utsatts för våld tänkte att det var det värsta 

hon hade varit med om och att hon hela tiden flyttade på sina gränser. Sådan förskjutning 

av gränser kan grunda sig i att Maria tror sig förtjäna våldet, att hon skuldbelägger sig 

själv och att hon ser sig själv med Eriks ögon. Vidare kan toleransen tänkas öka om 

Maria låter de bra stunderna väga tyngre än de dåliga, något som är vanligt i 

normaliseringsprocessen. I det andra citatet syns hur Kristinas inställning till våldet har 

ändrats då hon har gått från att till en början känna skräck i samband med våldet till att 

känna sig likgiltig inför det. Det syns att Kristinas gränser har förskjutits då det hon till en 

början var rädd för nu är något hon är likgiltig inför och blivit vardag för henne.  

 

Några av kvinnorna reflekterar i efterhand över varför de inte lämnade relationen tidigare 

än vad de gjorde och de känner sig besvikna på sig själva samtidigt som de i efterhand 

förstår den komplexa situation de befunnit sig i. I följande citat skriver Kristina om hur 

det är fel att anta att en kvinna borde lämna våldsrelationen om mannen varit tillräckligt 

dum eller farlig. Vidare skriver hon om hur det främmande och skrämmande övergår till 

det normala vilket kan tänkas försvåra steget för Kristina i att komma till insikt och våga 

lämna relationen. 

 
Exempel 1: 

Jag tror att det är lätt att tänka så, eftersom man inte föreställer sig att den som slår är 
en person som man har känslor för. Det är mannen du delar vardagen med [...] Om 
den mannen skulle “råka” putta till dig, självklart inte med mening, skulle du säkert 
gå då?  

               (Loveby 2015, s. 229) 
 

Exempel 2: 
Att resonera om att ‘om han är tillräckligt dum eller tillräckligt farlig så går hon väl’ 
är tyvärr ofta fel, för det som från början verkar så främmande och skrämmande 
övergår till det normala, kroppen anpassar sig och stänger av mer och mer från gång 
till gång när den utsätts för psykisk eller fysisk misshandel.  

        (Loveby 2015, s. 70) 
 

Med hjälp av normaliseringsprocessen kan det i de ovanstående citaten förstås som att 

Kristina har vant sig och anpassat sig till att bli utsatt för våld. Det som till en början var 

läskigt och främmande har under en tid med våld blivit något normalt som hon anpassar 



  
 

34 

sig till. I det första exemplet menar Kristina att det för andra kan vara svårt att förstå 

varför våldsutsatta kvinnor inte lämnar sina partners i ett tidigare skede. En bidragande 

faktor till detta kan vara kärleken till den våldsutövande mannen. I det andra citatet 

beskriver hon tydligt hur det som först var onormalt blir normalt och att hennes kropp 

anpassar sig till våldet. I efterhand är Kristina medveten om processen där det onormala 

blir normalt, men under tiden som hon utsätts för våldet är hon omedveten om denna 

process. Denna omedvetenhet är vanlig hos kvinnor som utsätts för våld i enlighet med 

normaliseringsprocessen. 

 

5.6  När skammen styr 

Känslan av skam är mer eller mindre förekommande i kvinnornas berättelser. 

Kvinnorna skäms för vad de utsätts för och tanken på att någon skulle få veta. Att leva 

med skamkänslor har resulterat i att de flesta av kvinnorna levt i tystnad och därmed 

inte berättat för omgivningen om våldet. Nedan följer två citat från Maria som visar hur 

hon reflekterar över skammen: 

 
Exempel 1: 

Människor frågar mig varför jag inte gick? De andras fråga är också min fråga. [...] 
Och varför berättade jag inte ens för mina allra närmaste om verkligheten i mitt eget 
hem? Skammen. Utan att jag någonsin hade reflekterat över det hade jag en visshet att 
de andra, de vanliga människorna skulle förakta mig om de visste.  

 
   (Carlshamre 2006, s. 14) 

Exempel 2: 
Ju längre tiden går, desto tydligare blir det hur avgörande skammen är. Hade det inte 
varit för att jag skämdes hade jag kunnat berätta tidigare. Hade jag inte varit så fylld 
av skamkänslor hade jag kunnat lämna honom tidigare. Jag lät skammen styra mitt liv.  

 
               (Carlshamre 2006, s. 204) 
 

I dessa citat är det tydligt vad känslor kan få oss att göra eller inte göra. Maria valde att 

leva i tystnad då hon inte ville att andra skulle veta vad hon tvingades leva med och 

således blev också skammen en av anledningarna till att hon stannade kvar hos sin 

våldsutövande partner. Maria skriver att hon lät skammen styra hennes liv och att hon 

skulle känna sig föraktad om andra visste om våldet. Det går att ana en rädsla hos Maria 

för vad omgivningen ska tycka om henne eftersom att hon inte vill berätta om våldet. 

Agevall (2012) menar att skamkänslor hos våldsutsatta kvinnor är en av anledningarna 
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till att de inte vill berätta om våldet, vilket citaten ovan bekräftar. Nedan följer tre citat 

som också handlar om hur känslor av skam kan ta sig uttryck: 

 
Exempel 1: 

När Erik höjde handen som höll i kniven hade jag bara en tanke i mitt huvud, och det 
var att ta mig undan från fönstret så att inte grannarna skulle se det pinsamma som 
hände i vår villa.  

      (Blomqvist 2014, s. 70) 
 
Exempel 2: 

Det känns som en dålig film när jag går ut från huset med en filt om mig och två poliser 
på varsin sida som håller i mig så att jag inte ska ramla. Jag ser att grannarna tittar. [...] 
Jag skäms så oerhört över att alla nu får inblick i vårt liv. Jag vill inte att någon ska 
veta hur vi har det.  

        (Loveby 2015, s. 48) 
 
Exempel 3: 

Den skam jag kände och skadorna jag hade fått ville jag inte visa för någon.  
 

                  (Blomqvist 2014, s. 54) 
 

I de två första citaten berättar Maria och Kristina om att de inte vill att deras grannar ska 

se det våld som de utsätts för eftersom att de inte vill att någon ska veta verkligheten om 

deras relationer. Det centrala i normaliseringsprocessen handlar om hur våldsutsatta 

kvinnor successivt normaliserar och accepterar våldet. I citaten ovan kan det dock antas 

att kvinnorna till viss del är medvetna om att våldet de utsätts för är fel eftersom att de 

försöker dölja våldet för omgivningen. De är även medvetna om att omgivningen skulle 

reagera negativt om de visste vad som pågick och de skäms över tanken på att någon 

skulle veta.  

 

I det tredje citatet syns hur Marias kropp har fått synliga spår av våldet vilka hon inte 

ville visa för någon i sin omgivning. Identiteten hos subjektet, här kvinnan, påverkas 

utifrån reaktioner av kontakt med andra kroppar. Här syns vad känslorna gör med 

hennes kropp. Maria skäms på grund av de fysiska skadorna hon har på sin kropp vilken 

har formats och påverkats av den kontakt hon haft med sin våldsutövande partner. Hos 

Maria har de fysiska skadorna skapat känslor av skam. Skamkänslorna skulle här kunna 

ses som en reaktion av att Maria skäms över vad hon blir utsatt för, men också skam 

över att hon väljer att stanna kvar i relationen. 
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5.7  Myndighetskontakt 

Följande avsnitt är med anledning av omfattningen uppdelat i underrubriker, detta för att 

dels tydliggöra olika teman dels för att underlätta läsningen.  

 

Kvinnorna har haft olika mycket kontakt med sjukvård, polis, kvinnojour, socialtjänst och 

rättsväsendet varav en av kvinnorna knappt haft någon sådan kontakt alls. Kvinnorna har 

olika upplevelser av stödet från myndigheterna både gällande det stöd de har erhållit men 

även utifrån stöd som de saknat.  

 
 
5.7.1  Vems är ansvaret? 

Maria och Magdalenas upplevelser av stödet från myndigheter var mestadels negativa 

eftersom att de upplevde att ingen tog sig tid för dem. Nedan följer tre exempel på hur de 

berättar om sina upplevelser: 

 
Exempel 1: 

Mitt intryck av socialtjänsten är genomgående negativt. Fördomarna är vitt spridda.  
 

                (Carlshamre 2006, s. 122) 
 
Exempel 2: 

Alla skyller på varandra. På socialkontoret är de hemska och ständigt på lunch, och 
polisen säger att de inte är Taxi Stockholm. 

                  (Graaf 2006, s. 144) 
 
Exempel 3: 

Så där stod jag plötsligt helt övergiven av alla. Polisen sa att ansvaret låg hos 
kvinnojouren, som sa att det låg hos socialkontoret, som sa att det låg hos polisen, som 
bara ryckte på axlarna, var på lunch eller upptagna när jag ringde dit.  

 
(Graaf 2006, s. 122) 

 

I alla tre citat ovan kan det anas en besvikelse gällande stödet som finns att tillgå i 

samhället, vilket bekräftar den tidigare forskning som finns angående kvinnors 

erfarenheter av myndighetsstöd (se Lundgren et al. 2001; Bostock, Plumpton & Pratt 

2009). Besvikelsen kvinnorna känner tycks grunda sig i att de inte fått tillräckligt med 

stöd, att de inte fått information som de behövt och att de inte blivit sedda eller tagna på 

allvar. I det första citatet syns Marias missnöje över socialtjänsten tydligt. I det andra och 

tredje exemplet ovan syns en känsla av övergivenhet hos Magdalena. Eftersom 

myndigheterna inte har tagit sig tid att hjälpa henne känner hon sig övergiven vilket i sin 
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tur har resulterat i en negativ bild av polis, socialtjänst och kvinnojour. Här har hennes 

känsla av övergivenhet medfört att hon fått bristande förtroende för myndigheter (jmf 

Bränström Öhman, Jönsson & Svensson 2011). 

 

5.7.2  Att prata med professionella 

Kvinnorna har olika upplevelser av att möta yrkesverksamma vid sitt hjälpsökande. 

Övervägande del av upplevelserna har varit negativa, men då kvinnorna kommit i kontakt 

med många olika yrkesverksamma är det svårt att dra generella slutsatser om de olika 

insatserna.  

 

Kristina upplever att insatserna från socialtjänsten inte har varit planerade och att en 

långsiktig lösning har saknats. Hon upplever också att socialtjänsten har bristande 

kunskap om våld i nära relationer (Loveby 2015, s. 243). Tidigare forskning visar att 

missnöjet är störst bland våldsutsatta kvinnor gällande socialtjänstens stöd (se Lundgren 

et al. 2001). I de två citaten som följer skriver Kristina vidare om sina upplevelser av 

kvinnojourerna: 

 
Exempel 1: 

Jouren fungerar mer som en förvaringsplats för kvinnor som inte kan bo hemma. 
Hjälpen att bena ut och sätta ord på handlingar och våld vi varit utsatta för finns det 
inte resurser till. [...] Jag tror tyvärr att de flesta kvinnor [...] kommer ut på ungefär 
samma plats i livet som när de först kom dit. Det är bara en paus från våldet [...]. Vilket 
i sig är nödvändigt och bra, men långt ifrån allt som dessa kvinnor behöver.  

 
           (Loveby 2015, ss. 72-73) 

 
Exempel 2: 

Att komma till en kvinnojour är som att kliva in i en ny värld. En värld där ondskan 
får lov att finnas. [...] Ett helt hus där man ska förvaras för att samhället inte kan 
skydda i ens eget hem. Många gånger slår mig tanken på att här sitter vi en massa 
kvinnor och gömmer oss för att vårt land inte har en lagstiftning som kan avhålla män 
från att slå sina fruar.  

               (Loveby 2015, s. 54) 
 

Återkommande bland vissa av kvinnorna var att det är svårt att hitta någon professionell 

att prata med. Det tycks gå att utläsa en känsla av ensamhet när Kristina befinner sig på 

kvinnojourer och det tycks där finnas en saknad av någon professionell att prata med. I 

citaten ovan går det att ana en känsla hos Kristina av att inte bli sedd och att hon har ett 

behov av att prata med någon om det hon utsatts för. Hon menar att kvinnojourerna 

fungerar som en förvaringsplats där hon kommer bort från det fysiska våldet, men att hon 



  
 

38 

även hade behövt någon som hon kunde prata med och någon som lyssnade på henne. 

Kristinas kropp kan tänkas ha haft ett behov av att komma i kontakt med en annan kropp 

dels för att kunna bearbeta det hon har varit med om dels för att känna sig sedd. 

 

Det finns tillfällen då kvinnorna har en mer positiv inställning till kontakten med 

myndigheterna. Genomgående rör det sig om tillfällen då personer tar sig tid för dem, 

pratar med dem och lyssnar på dem. Nedan följer tre exempel på detta:  

 
Exempel 1: 

Jag besökte även kuratorn på Kvinnofrids centrum som jag hade träffat regelbundet 
ett par gånger i månaden under drygt ett års tid nu. […] Hon kunde sin sak, och hon 
hade sakta men säkert fått mig att inse att det jag varit med om var allvarligare än jag 
velat förstå. Hon hade stöttat, hon hade lyssnat och hon hade berättat saker för mig 
som gjort att jag hade fått insikt om vad jag hade varit med om under så lång tid.  

 
(Blomqvist 2014, s. 135) 

 
Exempel 2: 

Det kändes tryggt att lyssna på någon som verkade förstå mig och som kunde övertyga 
mig om att jag inte var ensam.  

                           (Graaf 2006, s. 91) 
 
Exempel 3: 

Jag tror att hennes omtanke var den bensin jag behövde för att orka köra vidare.  
 

                     (Graaf 2006, s. 114) 
 

I de tre citaten syns det hur kroppar påverkar varandra och hur det i sin tur ger upphov till 

känslor som kanske inte utan denna kontakt hade infunnit sig. I citaten syns vikten av att 

ha någon som lyssnar på en. I det första citatet syns hur kontakten med den andra 

kroppen, kuratorn, hjälper Maria att komma till insikt med vad hon har varit med om. I 

det andra exemplet beskriver Magdalena att det hos henne uppstod en känsla av trygghet i 

kontakt med den andra kroppen och att kontakten hjälpte henne att förstå att hon inte var 

ensam. I det tredje citatet beskriver Magdalena hur kontakten mellan henne och en 

kriminalinspektör gav henne styrka. Känslan av att någon tog henne på allvar och att 

någon brydde sig om henne gjorde att hon fick styrka till att klara av den situation hon 

befann sig i. Detta citat visar på hur kontakten mellan de två olika kropparna har påverkat 

Magdalena till att finna styrka. Magdalenas kropp som kanske till en början kände sig 

svag reagerar i kontakt med den andra kroppen och en känsla av styrka infinner sig.  
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I de två nedanstående citaten berättar Magdalena och Maria om hur det var när de för 

första gången skulle bli förhörda av polis efter att de anmält sina partners. Magdalena 

blir förhörd av en kvinnlig polis och Maria förhörs av två män: 

 
Exempel 1: 

Kanske var det en medveten taktik från deras sida att skicka fram en kvinna i stället 
för en representant för den del av mänskligheten som just så ondskefullt svikit mig. 
Hur som helst så fick det mig att må bra.  

         (Graaf 2006, s. 100) 
 
Exempel 2: 

De två unga poliserna ingav visserligen ett förtroende, men alla ska veta att det 
kändes svårt och konstigt att som kvinna sitta ner och lämna sitt första vittnesmål till 
två manliga och så unga poliser. Särskilt som vittnesmålet handlade om sexuella 
övergrepp och våld på min egen kropp…   

         (Blomqvist 2014, s. 168) 
 

I det första citatet har Magdalenas kropp i reaktion med den kvinnliga polisen upplevt 

en känsla av att må bra. Även om känslobegreppet fokuserar på kroppen bortom det 

fysiska syns det i detta citat dock att den fysiska kroppen kan ge upphov till vissa 

känslor. I enlighet med känslobegreppet är inte fokus på det subjektiva, men i detta fall 

var det just kontakten med det kvinnliga subjektet som gav upphov till känsla av 

välbehag. I det andra citatet syns det på ett liknande sätt hur det manliga subjektet kan 

ge upphov till andra känslor än vad det kvinnliga gjorde i det första citatet. Maria kände 

att det var svårt att berätta för manliga poliser om det fysiska och sexuella våldet.  

 

5.7.3  När samhället sviker 

Några av kvinnorna, här Maria och Magdalena, ställer sig frågande till hur samhället är 

strukturerat när det gäller stöd och resurser till kvinnor som blivit utsatta för våld i en 

nära relation. Både Maria och Magdalena kritiserar rättsprocessen och svårigheterna med 

att höra vittnen vilket syns i de två följande citaten: 

 
Exempel 1: 

Svårt var det också att förstå vad rättsapparaten gjort mot mig, och dessa frågor 
ältade jag under lång tid: Varför väcktes aldrig åtalet? Varför uppmanas man att 
anmäla när ändå inget händer och ärendet i de flesta fall bara läggs ned? […] Med 
andra ord: om du inte har vittnen och ingen kan styrka dina uppgifter räcker inte det 
du berättar till åtal. […] Men jag undrar då: Vem har vittnen i sin egen säng eller i 
det egna vardagsrummet? Jag skulle bevisa, men för honom räckte det bara att neka 
- borde det inte vara tvärtom?  

         (Blomqvist 2014, s. 168) 
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Exempel 2: 

Det är lätt att skaka på huvudet och med en fnysning säga att polisen finns ju där för 
att hjälpa. Med kan då någon tala om för mig varför det finns så många där ute i 
Sverige som av rädsla för sitt eget eller sina närmastes liv, inte vågar vittna om vad 
de har sett, inte vågar stå upp och vara sanningsenliga och rakryggade? [...] Vi är 
rädda för vårt eget rättssamhälle - vi litar helt enkelt inte på det. Om skyddet och 
hjälpen hade funnits där efteråt, så hade kanske modet letat sig fram hos mig. Men 
jag var feg!  

         (Graaf 2006, s. 88) 
 

I det första citatet anas känslan av frustration och besvikelse hos Maria. Hon verkar 

besviken över att det aldrig väcktes något åtal och frustrerad över att hon ska behöva 

vittnen för att kunna styrka sin berättelse. Hon känner sig lurad över hur hon uppmanades 

att anmäla sin partner Erik när hennes bevisning inte var tillräcklig. Denna känsla gör att 

hon ifrågasätter skyddsnätet och menar att det i praktiken inte fungerar så som hon 

förväntat sig. Forskning visar att kvinnor upplever en rädsla för att inte få det skydd som 

krävs efter att ha gjort en amälan (se Agevall 2012). Rädslan bekräftas i det andra citatet 

där Magdalena beskriver hur hon inte litar på rättssamhället och den hjälp och det skydd 

som borde finnas efter rättegång. Känslan av rädsla var det som gjorde att det tog lång tid 

för henne att anmäla. Kvinnorna tycks ha förväntat sig ett mer omfattande stöd, men 

känner sig svikna av hur det i praktiken sett ut. 

 

6  Diskussion 
I följande avsnitt förs först en diskussion kring studiens resultat utifrån syftet och 

frågeställningarna och vi diskuterar eventuella slutsatser som vi har kunnat dra. Vi ger 

även förslag på framtida forskning utifrån de tankar som vuxit fram under uppsatsens 

gång. Vidare följer en metoddiskussion där vi diskuterar metodens betydelse för 

studien. 

 

6.1  Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka kvinnors erfarenheter av att ha levt med en våldsam 

manlig partner, dels vad det är som gjort att de levt kvar i våldsrelationen under en längre 

period dels hur de upplevt eventuellt stöd från myndigheter och organisationer. Vår 

uppsats bekräftar än en gång att våldsutsatta kvinnors vardag ständigt präglas av våldet de 

lever med. Med utgångspunkt i normaliseringsprocessen syns den komplexa processen 
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med att kvinnans syn på det normala successivt förändras och hur centrala känslor är för 

kvinnorna när de lever våld. 

 

I en uppföljning av den första forskningsfrågan har vi kunnat dra slutsatser om vad det är 

som gör att kvinnor stannar kvar i relationer där våld förekommer. Resultatet visar att 

kvinnor ofta tenderar att normalisera våldet och att stunderna fyllda av kärlek väger 

tyngre än våldet. En del i normaliseringsprocessen är att växlingen mellan kärlek och våld 

är vanligt i våldsrelationer. Vår studie visar på denna problematik då samtliga kvinnor 

beskriver hur fort mannen kan skifta i sitt beteende. Bostock, Plumpton och Pratt (2009) 

lyfter i sin forskning fram att den våldsutövande mannen är bra på att visa ånger för det 

våld han utsatt kvinnan för och att lova att våldet inte kommer att ske igen. Vår studie 

bekräftar detta då ursäkterna skapar hopp hos kvinnan om att mannen ska sluta utsätta 

henne för våld och vara den kärleksfulla partnern han kan vara.  

 

Viss forskning lyfter fram skam som en av orsakerna till att kvinnorna inte vill prata om 

våldet (se Agevall 2012). Vårt resultat visar att skamkänslor var mer eller mindre 

återkommande i samtliga självbiografier och att skammen tycktes vara en av 

huvudorsakerna till att kvinnorna inte berättade för någon om våldet och således stannade 

kvar i relationen. Av detta kan vi dra slutsatser om att kvinnorna normaliserar våldet, men 

att det inte är den enda orsaken till att de inte berättar om våldet. Även skamkänslor 

framstår som en avgörande anledning till att kvinnorna inte berättar för någon om våldet 

och därmed blir kvar i våldsrelationen. Normaliseringsprocessen handlar om att kvinnan 

successivt förlorar insikten i att våldet är felaktigt (Lundgren 2004). I vår studie tycktes vi 

kunna se två olika sidor av hur kvinnan ser på våldet. Å ena sidan har kvinnan 

normaliserat våldet och förstår inte att det är fel, å andra sidan visar skammen på hur 

kvinnorna ändå tycks ha insikt i att våldet är fel eftersom att de har ett behov av att dölja 

det för sin omgivning. Vi tror att om kvinnorna helt saknat insikt om våldet som felaktigt, 

hade de inte haft ett så stort behov av att dölja det och inte heller haft medvetenheten om 

att omgivningen troligtvis skulle döma dem för att de väljer att stanna kvar i 

våldsrelationen.  

 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning upptäckte vi att det tycks råda ett missnöje med 

det stöd som våldsutsatta kvinnor har erhållit från myndigheter (se Bostock, Plumpton & 

Pratt 2009; Lundgren et al. 2001). I en uppföljning av den andra forskningsfrågan har vi i 
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vår studie sett att uppfattningen hos kvinnorna mestadels är negativ gällande stöd från 

myndigheter och organisationer. Generellt tycks kvinnorna sakna information från 

myndigheterna och någon professionell att prata med. Vidare skriver några av kvinnorna 

om att ingen tycktes vilja ta ansvar för att stötta dem, utan myndigheterna hänvisade till 

andra instanser som i sin tur gjorde samma sak. Vi spekulerar i att om det råder en 

generell uppfattning om att stödet är bristande kanske kvinnor drar sig från att anmäla och 

söka hjälp eftersom att de tror att de ändå inte kommer att få den hjälp de behöver. 

Forskning har visat att kvinnor ibland inte anmäler på grund av rädsla för bristande stöd 

(se Bostock, Plumpton & Pratt 2009). Den rädslan kanske har grundat sig i vad de har läst 

och hört från andra. Lundgren et al. (2001) menar att mörkertalet gällande mäns våld mot 

kvinnor är stort. Vi tror att om kvinnor undviker att anmäla sina våldsutövande partners 

lär således mörkertalet öka och uppfattningen om problemets omfattning riskerar att 

förloras. Uteblivna anmälningar leder till att våldsutövande män går fria från ansvar för 

våldet. Bristande stöd och uteblivna anmälningar anser vi inte bara är ett problem för 

kvinnan som individ, utan vi tror dessutom att det skapar problem i de samhälleliga 

strukturerna. Vi spekulerar i att en bristande uppfattning om problemets omfattning, till 

följd av uteblivna anmälningar, kan försvåra det förebyggande arbetet och utformandet av 

stödinsatser. Eftersom forskning visat att kvinnor drar sig från att anmäla sina partners på 

grund av rädsla, anser vi att stödet till våldsutsatta kvinnor bör utformas så att de känner 

sig trygga med att göra en amälan. 

 

I framtiden är det sannolikt att vi någon gång kommer vara verksamma inom 

socialtjänsten, vilket gör att vi blir nyfikna på hur de arbetar med våldsutsatta kvinnor. 

Tankar har således fötts om att forska vidare och ta del av socialsekreterares syn på 

arbetet med våldsutsatta kvinnor. Det hade varit intressant att ta reda på om de upplever 

att de har tillräcklig kompetens för att bemöta våldsutsatta kvinnor och om de har 

riktlinjer för hur de ska gå tillväga med att hjälpa dem. Sådan forskning är intressant ur 

två aspekter, dels i förmån för kvinnorna, dels för oss som blivande socionomer. Vårt 

arbete har gett oss en ökad förståelse för hur normaliseringsprocessen påverkar kvinnor 

som lever med våld och vi anser att denna förståelse är något som alla yrkesverksamma 

som möter dessa kvinnor bör ha. Vidare har vi fått en större förståelse för vad känslor gör 

med kvinnor och hur känslor påverkar dem. Med det sagt tror vi också att det är viktigt att 

förstå att varje kvinna har individuella behov, att se till dessa och att man som 

yrkesverksam behöver anpassa arbetet utifrån dessa. 



  
 

43 

6.2  Metoddiskussion 

Vårt metodval möjliggjorde för oss att ta del av kvinnors egna tankar, ord och berättelser 

om hur det är att leva med en våldsam manlig partner samt hur de upplevt stöd från 

myndigheter och organisationer. Vi anser att vi fick våra frågeställningar besvarade. Det 

hade varit intressant att intervjua våldsutsatta kvinnor för att på så sätt kunna ställa 

följdfrågor om sådant vi önskat att fördjupa oss i. Att intervjua våldsutsatta kvinnor tror 

vi dock hade varit problematiskt ur flera aspekter. Dels tror vi att det hade varit svårt att 

komma i kontakt med kvinnor som vågat prata med oss då de behöver bygga upp en tillit 

för oss dels för att kvinnorna återigen behövt riva upp gamla sår och bearbeta sina 

känslor. Med andra ord tror vi även i efterhand att vårt metodval blev det bästa utifrån 

studiens syfte.  
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