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Abstract 

Author: Nha Nguyen 

Title: Domestic violence – An analysis of four autobiographies. (Translated) 

Supervisor: Linda Hiltunen 

Assessor: Johan Vaide 

 

Domestic violence is regarded as a complex social issue since it does not only exist in some abnormal 

groups of people, or abused by a certain type of men, nor exposed by a particular type of women. 

Hence, the problem can occur in all-ages, social classes and occupational groups throughout the 

society. Domestic violence therefore reflects the unequal distribution of power in different aspects 

between men and women that still remains and is maintained in different ways in today’s society. On 

this basis, the aim of this study is to examine women’s narrative life stories about their experiences of 

domestic violence in their autobiographies. This study also aims to analyze how women construct 

domestic violence in autobiographies from beginning to end. With the use of autobiographies as 

empirical material I chose to take the qualitative narrative analysis as a method, and on the basis of a 

social constructivists perspective. I have chosen four autobiographies all written by women who have 

been subjected to domestic violence in Sweden. Results analysis is divided into different parts which 

follow how an abusive relationship begins, how it develops and how it ends. The results show that 

most women described domestic violence which begins as a romantic relationship that gradually 

transforms into a relationship of violence, and that ends with women managing to break up from men 

with help of the environment in order to survive. Through autobiographies can this domestic violence 

also be explained as a normalization process of violence which caused by men’s violence and 

women’s adaptation to it. 
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1 Inledning 

Mona Eliasson (2006, 9) förklarar att mäns våld mot kvinnor i nära relationer tidigare har 

definierats som ett privat och individuellt problem. År 1864 klassade detta som ett brott mot 

kvinnor och har sen dess även betraktat som ett komplex samhällsproblem. Detta är för att 

problemet existerar inte enbart hos vissa avvikande grupper, eller utövas av en viss typ av män. 

Detta våld drabbar inte heller en viss typ av kvinnor, snarare förekommer det i alla åldrar- och 

samhällsgrupper överallt i samhället. Fenomenet speglar därmed en bild av den ojämna 

maktfördelningen mellan män och kvinnor som finns kvar, och som upprätthålls på olika sätt i 

dagens samhälle (ibid, 18).  

 

Lindgren (2005, 27) menar att våldsutsatta kvinnor oftast lider av svåra fysiska och psykiska 

skador på grund av våld som män ständigt utsätter dem för. Den sorgligaste konsekvensen av 

våld är kvinnans död på grund av svåra skador, eller att det finns en risk att mannen faktiskt riktar 

sig mot att mörda henne om hon försöker att lämna honom (ibid). Många våldsutsatta kvinnor 

tenderar enligt Eliasson (1997) ha svårt att förstå vad de är utsatta för, eller att berätta för sina 

bekanta och omgivning om sin utsatthet, vilket kan göra det svårare för dem att bryta upp från det 

våldsamma förhållandet. Det finns dock kvinnor som har lyckats ta sig ur det och eventuellt 

kunnat återberätta om sina erfarenheter av det. Kvinnor kan därmed genom intervjuer, 

föreläsningar eller självbiografier dela med sig om hur det är att leva med våld och hur de 

lyckades bryta upp från det.  

 

Våld i nära relationer är också ett väldiskuterat och välutforskat ämne i forskningssammanhang 

(Hydén, 1995). Tidigare forskning har fokuserat främst på hur våld ska definieras, betraktas och 

hanteras. Ett annat fokus har varit konsekvensen av problemet såsom hur våldsutsatta kvinnor 

respektive manliga förövarna upplever situationen och deras perspektiv på problemet (Eliasson, 

2006). Det är också av vikt att forska om kvinnors erfarenheter av våld för att på ett bättre sätt 

förstå deras utsatthet och hur de tolkar sina levnadssituationer. Kvalitativ intervjuundersökning 

har varit den traditionella och dominerande metoden som använts tidigare för att forska om 

kvinnor som har varit utsatta för mäns våld i nära relationer (se Avni, 1991; Baly, 2015; 

Kelmendi, 2014).  
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Kvinnors självbiografier om sina utsattheter av våld är ett betydelsefullt material som har forskats 

betydligt mindre om jämfört med intervjuundersökningen. Berättelser utgår från deras tidigare 

erfarenheter av våld som skildras skriftligt i bokform snarare. Självbiografi bör betraktas som rikt 

material eftersom berättelserna skrivs fritt av kvinnor som utgår helt från hur de tolkar sina egna 

subjektiva upplevelser av våld. De är då inte på något sätt påverkad av någon forskare eller 

forskningsfråga. Det är kvinnors helhetsberättelser som står i centrum av självbiografier vilket 

gör att informationen blir mer omfattande. Deras berättelser består av en början och ett avslut. 

Kvinnorna bestämmer själva om vad det är som ska berättas och hur struktur i berättelserna ska 

se ut. Detta gör att innehåll i materialet blir rikare därför är denna källa värd att studera. 

 

Mot bakgrunden som nämn ovan visar det på att kunskapen om självbiografier där kvinnor 

återberättar om sina erfarenheter av våld är ett ämne som behövs att studera om, då tidigare 

forskning har haft mindre fokus på detta trots att det är en viktig aspekt av våld i nära relationer. 

Denna uppsats är därför ämnad till att studera hur fyra kvinnor skriver om sina erfarenheter av att 

leva med via självbiografier. I berättelserna skriver kvinnor om hur våld inträffade, hur det 

utvecklade samt hur de lyckades ta sig ur förhållandet och inte minst betydelse av omgivningen i 

det hela. Mitt val att studera detta ämne baserade på tidigare forskning som visar att det är viktigt 

att uppmärksamma kvinnornas erfarenheter av just deras våld och livssituation som våldsoffer. 

Med studie på kvinnors självbiografier om våld får jag inte endast insikt i deras erfarenheter, men 

också hur de beskriver det vardagliga, sociala samspelet emellan dem och om hur det iså fall 

påverkar våld i hemmet. Jag har följaktligen valt den kvalitativa narrativa analysen som metod 

och teorier i form av våldets normaliseringsprocess samt genusteori för att analysera dessa 

självbiografier. Definition av teorierna återkommer senare i teoriavsnittet. Denna studie kommer 

förhoppningsvis kunna bidra till en ökad förståelse om kvinnornas erfarenheter av våld samt hur 

deras berättelser om det börjar, utvecklar och avslutar.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera hur kvinnor skriver berättelser om sina tidigare 

erfarenheter av våld med en början och ett avslut. Mina frågeställningar är följande: 
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• Hur skildrar kvinnor sina erfarenheter av våld som den manliga partnern utsatte dem för i 

självbiografier? 

• Hur kan detta våld förklaras? 

 

3 Forskningsöversikt  

3.1 Självbiografi forskningsfält 
Inom självbiografiskt forskningsfält används självbiografi som ett metodologiskt verktyg för att 

studera människors konstruktioner av sina livshistorier (Laslett, 1999). Denna studie tar avstamp 

i detta forskningsfält för att studera hur kvinnor skriver om sina tidigare våldsförhållande via 

deras självbiografier (jmf Laslett, 1999). Fokus på denna studie ligger på kvinnornas enskilda 

berättelser om det våldsamma liv som har skett i verkligheten (ibid). Självbiografi är en typ av 

empiriskt material som innefattar rika innehåll för att synliggöra människors berättelser om sina 

livshistorier och få en inblick i vad de har gått igenom (Laslett, 1999). Jag har tidigare nämnt i 

ovanstående avsnitt att forskning kring kvinnors skriftliga berättelser via självbiografier om våld i 

nära relationer har inte forskat mycket om, vilket också är av skäl att det har varit svårt att hitta 

dem. Jag utgår därifrån att det inte finns tillräckligt med forskning om kvinnors självbiografier 

om våld och därmed är detta en kunskapslucka som denna studie kommer att fokusera på.  

 

Nedan kommer jag att presentera tidigare forskning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

som ämne, vad forskningen har kommit fram till och vilka kunskapsluckor det finns som kan 

studeras vidare om. Slutligen kommer jag att diskutera om motivering av vald tidigare forskning i 

koppling till denna studie.  

 

3.2 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer  
Tidigare forskningsresultat såväl svenska som internationella har visat att våld mot kvinnor i nära 

relationer är ett vardagligt-, ordinärt-, och samhällsproblem vilket kan förekomma i alla 

samhällen på alla nivåer (se Avni, 1991; Boethius, 2015; Bruton & Tyson, 2017; Carlson & 

Worden, 2005; Davis, 2002; Ergin et al., 2008; Gottzén, 2015; Hydén, 2015; Davis, 2002; 
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Kelmendi, 2014; Murray, 2008; Peters et al., 2002; Othman et al., 2014; Andersson et al., 2003; 

Street & Arias, 2001; WHO, 2005). År 2014 gjordes Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2019) en 

nationell kartläggning över brott i nära relationer och resultatet visade att andelen av kvinnor som 

utsatts för grövre brott och behövde besöka sjukvård var ca 29,1 % jämfört med män med 2,4 %. 

I den senaste nationella trygghetsundersökning som BRÅ (2019) gjordes år 2016 visade att 

kvinnor som har varit utsatta för våld var 40 % av gärningsmän manliga närstående till dem. År 

2005 rapporterades ca 24 000 polisanmälningar där kvinnor har blivit utsatta för misshandel och 

75 % av dem var manliga närstående (Eliasson, 2006). Forskning visar dock att mörkertalet av 

kvinnor som är utsatta för våld i hemmet är fler än registrerande polisanmälningar (BRÅ, 2019; 

Eliasson, 2006; Hydén, 2015; Lindgren, 2005). Våld mot kvinnor i nära relationer som ett 

samhällsproblem bör numera betraktas som ett ”dolt brott” därför att det oftast sker bakom låsta 

dörrar och som mörkläggs från omgivningen samt rättsväsendet (Hydén, 2015). 

Forskningsresultat visar på att våld mot kvinnor i nära relationer är idag inte enbart ett vardagligt, 

utan också ett strukturellt problem, beroende på brottets omfattning och förekomst i det verkliga 

livet. Detta våld kan därmed hända närsomhelst, vilken kvinna som helst oavsett ålders- eller 

yrkesgrupp i vardag utan att människor ens betrakta eller förstå det som våld t.ex. verbal 

kränkning (Hydén, 1995).  

 

3.3 Förövare och olika typer av våld  
Tidigare forskning har visat att våld i nära relationer utövas främst av män som förövare mot 

kvinnor som offer, och inte tvärtom (se Boethius, 2015; Carlson & Worden, 2005; Ergin et al., 

2008; Kelmendi, 2014; Andersson et al., 2003; WHO, 2005). Forskningen framhåller att detta 

grundar sig i att flertal män än idag lever kvar i den gamla kulturella normen om manligheten. 

Våld har i normen varit ett uttryck som karaktäriserar en manlig handling och det är hans 

rättighet att äga och aga sin partner (se Eliasson, 2006; Hydén, 1995; Lindgren, 2005; WHO, 

2005). En del män idag använder våld och hänvisar fortfarande till denna norm som deras sätt att 

förstärka sin manlighet och upprätthålla sin makt över kvinnan. Mannen kan eventuellt använda 

våld om han upplever att sin manlighet och makt provoceras eller hotas (ibid). Den stereotypa 

mannen förknippas därmed till överordnad och makt medan kvinnan förknippas till den 

stereotypen svag, lydig och underordnad kvinna (Hydén, 1995; 41ff). Med detta sagt är 

kvinnomisshandel i nära relationer mönster av kvinnoförtryck som finns kvar i vårt samhälle 

(ibid, 9). För att kunna komma åt mäns våld mot kvinnor behövs det en förändring i allmänhetens 
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synsätt på vilka handlingar räknas som manliga respektive icke-manliga, likväl vad som är 

avvikande respektive normalt (Lindgren, 2005, 35). 

 

Forskningsresultat visar att gällande våld i nära relationer oftast utsätts kvinnor som våldsoffer av 

något slags fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, och eventuellt en kombination av alla dessa tre 

(se Boethius, 2015; Eliasson, 2006; Kelmendi, 2014; Lindgren, 2009; Street & Arias, 2001; 

WHO, 2005). Slag, knuff, spark som karaktäriserar fysiskt våld är märkbara våldsformer som 

utsätter kvinnor för olika synliga skador såsom blåmärke, blödning och sår vilket gör det lättare 

att upptäcka i vardagen (se Eliasson, 1997; Lindgren, 2005; WHO, 2005). BRÅ (2019) pekar 

dock på att det vanligaste våldet är psykiskt våld där andelen av kvinnor som utsatts för det är 

högre än fysisk misshandel. Forskning visar att psykiskt våld är svårare att bevisas eftersom det 

handlar oftast om isolering, verbal kränkning som kan lättare döljas, och ibland inte definieras 

samt betraktas som våldshandlingar (se Baly, 2010; Hydén, 2015; Lindgren, 2009; Street & 

Arias, 2001; WHO, 2005). Brist i allmänhetens kunskap och uppfattning om definition av 

psykiskt våld kan såvida göra det svårare att upptäcka våldet och dess konsekvenser för 

våldsutsatta kvinnor (ibid). Street & Arias (2001) menar at psykiskt våld har varit relativt 

understuderad och undermineras även om det visar sig kan få större skadlig effekt än det fysiska 

våldet. Detta våld kan såvida orsaka allvarliga psykiska sjukdomar hos våldsutsatta kvinnor 

såsom depression, PTSD (Posttraumatiskt Stressyndrom) m.m. Forskningsresultat visar därpå att 

psykiskt våld inte skall försvagas utan bör betraktas och behandlas som en effektiv 

maktutövningsmetod i den faktiska omfattning det innefattar (ibid).  

 

3.4 Kvinnors berättelser om våld i nära relationer 
Forskning har tidigare via kvalitativ intervjuundersökning fokuserat på kvinnors upplevelser av 

våld i nära relationer och majoriteten av dem har haft erfarenheter av både fysiskt, sexuellt och 

psykiskt våld (se Avni, 1991; Andersson, et al., 2003; Baly, 2010; Davis, 2002; Hydén, 1995; 

Kelmendi, 2014). Forskningsresultat visar på att hemmet är den farligaste plats för våldsutsatta 

kvinnor därför att det är där de mesta våld oftast sker (ibid). Som tidigare nämnt har forskningen 

påpekat att våldsutsatta kvinnor accepterar mäns synsätt och beteende som ett normalt inslag i 

familj- och kärleksliv beroende på den traditionella normen om mäns rätt att äga sin partner som 

finns kvar (se Avni, 1991; Andersson, et al., 2003; Baly, 2010; Ergin, et al., 2008; Hydén, 1995; 

Lindgren, 2009; Ohtman et al., 2013). Forskning visar också på att våldsutsatta kvinnor har oftast 
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svårare att inse våld som felaktigt och avvikande när de är befinner sig i förhållanden, vilket 

påverkar deras tolerans och val att stanna kvar i förhållandet och vice versa. Detta grundar sig på 

att kvinnorna har blivit total nedbrutit med allt våld som män utsätter dem för (Hydén, 1995; 

Lindgren, 2009).  

 

I ett av resultatet visar forskning också oftast kan det ta lång tid för våldsutsatta kvinnor när de 

övergår från stadiet övervägning till att faktiskt lämna de våldsamma förhållandena för att 

överleva (se Avni, 1991; Bruton & Tyson, 2017; Kelmendi, 2014). Det finns således olika 

faktorer som spelar roll i detta vilket är bl.a. kärlek, mannens hot att döda, kvinnans rädsla för sitt 

och barnens liv, hennes ekonomisk beroende av mannen, skamkänsla och respons från 

omgivningen. De ovannämnda faktorer anses vara bland de centrala skälen som framkom i 

kvinnors övervägning om att stanna kvar eller lämna förhållandet (ibid). Utifrån 

forskningsresultatet finns det därmed flertal komplexa faktorer som gör det svårt för våldsutsatta 

kvinnor gällande denna fråga. Forskning framhäver att för att förstå varför kvinnor inte bara kan 

lämna våldsamma män, måste dessa faktorer därför iakttas (ibid). Detta är för att kvinnorna kan 

exempelvis bli dödad eller inte få hjälp av omgivning om de försöker att lämna förhållanden. 

Margareta Hydén (2015) i sin avhandling klarlägger omgivning såväl som rättsväsendets 

uppmärksamhet och respons som de centrala elementen vilket kan bidra till att upphäva 

våldsförhållande och hjälpa våldsutsatta kvinnor. Omgivningen kan exempelvis hjälpa 

våldsutsatta kvinnor att fly från sina män och anmäla eller uppmuntra dem att kontakta polis. Det 

kan dock vara svårt för omgivningen eller rättsväsendet att upptäcka och ingripa vid akuta, 

allvarliga situationer där kvinnor och eventuellt deras barn riskeras att bli dödad därför att våldet 

sker i hemmet (ibid).  

 

Med stöd från presenterade forskningen ovan har jag valt att i denna studie fokusera på mäns våld 

mot kvinnor i nära relationer, därför att det är ett viktigt samhällsproblem och ämnet att studera 

om. Detta problem är än idag svårt att upptäcka och hantera då våldet oftast sker utan omgivnings 

vetskap. Det är av vikt att undersöka kvinnors upplevelser, erfarenheter av våld med anledning att 

inte alla kvinnor har kunskap eller uppfattning samt konsekvenser det kan ges, vilket gör att 

vilken kvinna som helst kan bli offer för mäns våld. Studie på kvinnors berättelser om våld kan 

bidra till dels få en ökad förståelse om problemet, dels på ett bättre sätt förstå våldssituationen de 

har varit med om. Som tidigare nämnt finns det en del kvinnor som har varit utsatta för våld men 
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lyckas att bryta sig ur de våldsamma förhållandena. Flertal av dem har exempelvis via 

intervjuundersökningar återberättat om hur det har varit att leva med våld. Kvinnors 

självbiografier som en rik och omfattande materialkälla har inte forskat tillräckligt om vilket gör 

att det är en kunskapslucka som brister på kunskap. Av detta skäl är min uppsats därför ämnad att 

synliggöra och bidra till en ökad förståelse om hur kvinnor konstruerar sina erfarenheter av våld 

från början till slut via självbiografier.  

 

4 Teorianvändning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera och diskutera sociologiska teorier och begrepp som är av 

relevans för studien. Det första perspektiv är socialkonstruktivism vilket presenteras av Soren 

Barlebo Wenneberg (2010) som denna studie har sin utgångspunkt ifrån. De andra teorier jag har 

valt att använda är genusteori av Raewyn Connell (2015), våldets normaliseringsprocess av Eva 

Lundgren (2004) och våldsbegrepp som presenteras av Mona Eliasson (2006). Avslutningsvis 

kommer jag att diskutera om hur teorierna och begrepp är relevanta för denna studie och hur 

dessa kommer att användas i analysen.  

 

4.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Soren Barlebo Wenneberg (2010) presenterar det socialkonstruktivistiskt perspektiv som går ut på 

att människors uppfattning om verklighet, sig själva likväl den sociala världen är socialt 

konstruerat beroende på deras individuella perspektiv. Utifrån socialkonstruktivism anses 

människor vara sociala produkter, därmed är allt de skapar och konstruerar tillsammans vara 

socialt såsom institutioner, normer och andra samhällsstrukturer. Dessa gemensamma normer 

följaktligen påverkar människors sätt att tolka och konstruera sina verkligheter och därifrån hur 

de handlar, tänker och känner. Detta ger upphov till att människors konstruktion av sina egna 

verkligheter och sig själva kan variera på många olika sätt beroende på hur de förhåller sig till, 

eller skiljer ifrån rådande normer som existerar i samhället de lever i (ibid, 57ff). Det är av vikt 

att betona att människors uppfattning om verkligheten konstrueras genom socialt samspel med 

andra människor därför att de är beroende av varandra. Hur samhället byggs upp är också 

beroende av människors växelverkan till varandra och vice versa. Wenneberg (ibid) menar på att 

saker och ting såsom samhällsstrukturer existerar endast för att människor känner, tänker, ser och 
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konstruerar dem. Det som ligger utanför människors sinne är därmed ointressant och existerar 

inte. 

 

I enlighet med perspektivet använder vi språk för att begripa det verkliga livet och redogöra något 

som har hänt, vilket kan ta sig i uttryck genom muntliga dialoger såsom intervjuer eller skriftliga 

dokument som självbiografi (jmf Wenneberg, 2010). Kvinnors självbiografier om våld kan 

betraktas som en socialkonstruktion vilket skriftligt rekonstrueras utifrån hur de tolkar sina 

tidigare upplevelser, erfarenheter och uppfattningar om det våldsamma livet de levde i (jmf 

Laslett, 1999). Kvinnorna skriver såvida om olika våldshändelser, använder olika detaljer och 

uttryck, inkluderar respektive exkluderar olika saker som är av relevans för deras berättelser. I 

denna studie har jag därmed valt detta perspektiv som ett sätt att hjälpa mig studera hur 

kvinnorna rekonstruera sina tidigare erfarenheter av våld i självbiografier. 

 

4.2 Genusteori  
Reawyn Connell (2015, 10) förklarar att genusteori handlar mycket om vad som är manligt 

respektive kvinnligt. Hon menar därpå att genus innebär: att vara kvinnor eller män inte är något 

vi är föds till, utan något som vi blir (ibid, 19). I ett biologiskt faktum är människor födda till det 

kvinnliga eller manliga könet. Tillsammans konstruerar människor sociokulturella normer och 

föreställningar om vad som anses vara manligt och maskulint respektive vad som är kvinnligt 

samt feminint. Människor upprätthåller dessa normer om hur män och kvinnor ska bete sig, 

känna och tänka utefter könet de tillhör (ibid, 20). Connell (ibid, 25f) poängterar också att när vi 

försöker att förklara män och kvinnors uppträdande bör vi inte använda könsbegrepp därför att 

kön refereras till det biologiska könet. Däremot refereras genusbegrepp till mäns och kvinnors 

framträdande som är socialt skapande i vardag. Det vill säga, vad och hur människor gör för att 

visa sig manligt eller kvinnligt (ibid, 65).  

 

Män och kvinnor ständigt konstruerar och förhåller sig till den plats de tillhör i genusordningen 

som görs genom vardagliga uppträdande och interaktioner till varandra (Connell, 2015, 20, 111). 

Genusordning innefattar och leder till förtryckt, orättvisor och ojämställdhet mellan män och 

kvinnor i många dimensioner där kvinnor är generellt underordnade och har sämre 

livsmöjligheter likväl rättigheter än män (ibid, 22). Detta beror på att samhället, exempelvis ett 
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patriarkatsamhälle är traditionellt och kulturellt strukturerat utifrån mäns perspektiv vilket ger 

dem auktoritet, makt och bättre rättigheter än kvinnor (ibid, 111). Följaktligen ger det upphov till 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer där många män anser att deras fruar eller flickvänner är 

enbart ägodelar. Våld kan således förekomma om kvinnor inte uppfyller kraven som män har 

skapat (ibid, 16). Många undersökningar och statistiker har påvisat att kvinnor som är utsatta för 

mäns våld är vanligare än motsatsen, därför att traditionellt och kulturellt sätt har män alltid varit 

fysiskt starkare än dem (ibid, 17, 115). I enlighet med detta kan en man ta sig till våld för att visa 

och förstärka sin manlighet och makt, med anledning att våld i de informella normerna har 

tidigare kopplat till starkhet och den ideala manligheten. Kvinnan i denna bemärkelse är fysisk 

svagare vilket gör att hon oftast försöka att vara lydig och förhålla sig till den överordnade 

mannen. Ett sätt för en kvinna att förhålla sig till sin man och forma sin kvinnlighet är att sköta 

arbetsuppgifter som traditionellt sätt definierat som hennes ansvar exempelvis hushållsarbete och 

ta hand om barnen (ibid, 112f). Våld kan ta sig till uttryck istället som ett sätt att disciplinera och 

straffa kvinnan om hon inte lyckas sköta sina uppgifter i hemmet (ibid).  

 

Connell (2015) menar därpå att våld i förhållande till genus kan användas som ett sätt att 

konstruera kön och upprätthålla den ojämna maktobalansen mellan man och kvinna i hemmet. I 

denna studie har jag använt genusteori för att hjälpa mig möjliggöra varför kvinnorna accepterar 

våldet, hur de formar och förhåller sig till männen i samband med våldet samt konsekvenserna av 

det.   

 

4.3 Våldets normaliseringsprocess  
Eva Lundgren (2004, 10) klarlägger att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett vanligt 

förekommande problem i samhället vilket kan identifieras och förklaras som en 

normaliseringsprocess av våld. Med denna process menar hon att många gränser förkastas och 

det extrema våldet som en gång varit avvikande stegvis accepteras av båda parterna och upplevs 

som det normala i vardagen (ibid). 

 

Lundgren (2004) menar att normaliseringsprocess kan även ses som en aktiv 

genuskonstruktionsprocess utifrån en integrerad kulturs aspekt där mannen ständigt använder 

våld för att reglera sin manlighet och upprätthålla makt över kvinnan (ibid, 14). Mannen i ett 
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mansdominanssamhälle anses som överordnad vilket ger han makt och tolkningsföreträde, medan 

kvinnan ses som hans egendom och är därför underordnad (ibid, 16, 18). Detta ger upphov till att 

våld i hemmet blir en process där kvinnan successivt accepterar och aktivt förhåller sig till 

mannen och hans våld (ibid, 17). Normalisering av våld i hemmet är således ett uttryck för 

samhällets ojämlikheter och obalans i maktförhållande mellan man och kvinna (ibid, 18f).  

 

I normaliseringsprocessen poängterar Lundgren (2004, 20) att det finns viktiga karaktärer vilket 

är mannens förklaringar och växling mellan kärlek och våld som förvirrar kvinnan. De andra 

viktiga karaktärer är kvinnans acceptans, tolerans och anpassningsstrategi till mannen och hans 

våld. Kvinnans strategier är dels till för att tillgodose mannens krav, behov och förväntningar om 

hur hon som kvinna ska vara och dels för att våld ska upphöra (ibid, 70). Dessa karaktärer 

framhäver Lundgren (ibid) som viktiga och bidrar till att normaliseringsprocessen blir möjligt.  

 

Lundgren (2004) förklarar att kvinnorna som är utsatta för våld i hemmet går igenom olika faser 

av normaliseringsprocessen. Det grundläggande i denna process är att vanligtvis växlar mannen 

mellan våld och kärlek för att kontrollera och bryta ner kvinnan. I början av 

normaliseringsprocessen kan förhållandet inleda som andra stereotyper kärleksförhållande dvs. 

med enbart kärlek och romantik. I detta skede upplever och känner kvinnan sig älskad av mannen 

genom hans sätt att uppvakta och visa sitt intresse gentemot henne. Till en början anser kvinnan 

att mannen faktiskt älskar henne. I den första fas inträffar våldet första gången och det förvånar 

kvinnan därför att hon inte förstår varför det händer. Hon kan inte acceptera denna våldshandling, 

trots allt bestämmer hon sig för att stanna kvar i förhållandet och förklarar att våldet endast var en 

engångsföreteelse, vilket aldrig kommer hända igen. Första våldshändelse är ett tecken på att det 

kommer att återkomma, vilket kvinnan oftast missar. I den andra fas börjar kvinnan anpassa sig 

efter mannen och kan till och med försvara honom och tillslut hans våld. Hennes anpassning i 

detta är en konsekvens av att våldet har återkommit i förhållandet. Hon anpassar sig för att 

undvika våld. Kvinnan kvarhåller sin egen verklighetsuppfattning och inser att mannen är 

orsaken till våld därför att hon inser sig inte har gjort något för att förtjäna det i den tredje fas. 

Våldet tolkar hon som hans fel och ingen annans därför att det har återkommit oftare och hon kan 

inte längre skylla på något eller någon annan (ibid). 
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Slutligen hamnar kvinnan i en fas där hon inte längre vet varför våld händer då det ständigt 

återkomma oavsett vad hon gör (Lundgren, 2004). I denna slutfas har hans våld brutit ner henne 

och gör att hon inte längre orkar att kämpa emot. Kvinnan börjar att förlora sin 

verklighetsuppfattning om vad som är rätt och fel därför att våld har på något sätt blivit normalt i 

vardag. Mannens verklighet och kvinnlighetsnormen samt hans synsätt införlivas i hennes. Hon 

ständigt skuldbelägger sig själv och tror sig förtjänar våldet därför att han påpekar orsaken och 

ger henne skulden. Hon ser sig själv i hans ögon och försöker att ändra på sig utefter hans krav i 

förhoppningar att våldet ska upphöra. Gränserna mellan de godtagbara och icke-godtagbara 

handlingarna suddas ut. Kvinnan lyckas aldrig att stoppa våldet oavsett vad hon gör därför att han 

ständigt ändra på sina krav. I slutfasen blir hans våld farligare eftersom kvinnan inte uppfyller 

kraven likväl stämma överens med hans kvinnlighetsnormen. Detta resulterar i att kvinnans 

anpassning övergår från att våld ska upphöra till att försöka överleva vardagen även om hon inte 

längre förstår eller vet hur hon ska göra (ibid, 33ff, 49ff, 68f). Normaliserings av våld är således 

en konsekvens av kvinnans anpassning till mannens våld och kvinnlighetsnormen (ibid, 70).  

 

Lundgren (2004, 21f) menar att våldets normaliseringsprocess bör användas som teoretisk modell 

för att synliggöra och förklara våldsprocessen som kvinnor går igenom. Kvinnornas 

normaliseringsprocesser behöver således inte se ut precis som hon beskrivit därför att 

individuella kvinnor kan gå igenom den på många olika sätt. Det finns dock underliggande 

mönster och karaktärer (vilket förklarades tidigare) som tillsammans eller var för sig utgör denna 

normalisering. Med utgångspunkt från denna teori leder kvinnans anpassning till att hon gå 

igenom olika faser för att våld ska stegvis kunna förvandlas från något onormalt till normalt. I 

denna studie har jag använt teorin som en analytisk modell för att synliggöra och förklara 

våldsprocessen kvinnorna levde i, och vad det har haft för inverkan på dem genom deras 

självbiografier.  

 

4.4 Män och olika typer av våld 
Mona Eliasson (2006, 12) belyser att före 1700-talet hade män lagligt rätt att äga sina partner. 

Detta gav upphov till deras användning av våld eller till och med döda sina partner om de ansåg 

det nödvändigt. Våld användes av mannen som ett sätt att ”disciplinera” kvinnan om hon inte 

lydde hans order eller dög i hans ögon. Som tidigare nämnt grundades denna lag på den 
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traditionella normen om att kvinnan ansågs vara mannens ägodel och som lever kvar idag hos 

många män samt kvinnor vilket ger upphov till våld i nära relationer (ibid, 20f).  

 

Mäns våld mot kvinnor i hemmet kan stegvis utveckla från en olyckshändelse tills det kan bli en 

del av det dagliga livet. Det finns således tre traditionella våldstyper som våldsamma män oftast 

använder sig av mot sina partner vilket är fysiskt, psykiskt och sexuellt våld (Eliasson, 2006, 28). 

Fysiskt våld kan tas i form av misshandel för att skada kvinnan såsom att knuffa, sparka eller ta 

stryptag (ibid, 29). Sexuellt våld är sexuella tvångshandlingar som går emot kvinnans vilja såsom 

sexuellt övergrepp och våldtäkt m.m. Det psykiska våldet är en välkänd maktutövningsmetod 

som mannen kan använda för att nedvärdera och begränsa kvinnans liv, vilket kan ta sig uttryck i 

verbal kränkning, emotionell utpressning, kontroll, hot et cetera (ibid, 42). Mannen använder 

våld inte för att enbart skada kvinna eller bryta ner dem, utan också för att njuta av hans makt 

över hennes livsutrymme, kärlek, sexualitet och kropp. Våd blir såvida ett uttryck för vem som 

styr och har makt i förhållandet, vilket tenderar vara män då de som sagt oftast är fysiskt starkare 

än kvinnor. Detta resulterar i att kvinnor kan hamna i en kontinuerlig serie av våld om de 

accepterar våldet och stannar kvar i förhållanden. I min studie kommer jag att använda 

våldsbegrepp för att synliggöra våldet kvinnorna blev utsatt för, och vad den hade för inverkan på 

dem utifrån deras berättelser.  

 

4.5 Relevans av valda teorier 
Valda teorier och begrepp kommer att användas löpande i analysdelen för att hjälpa mig 

analysera det empiriska materialet jag har fått fram. Förhoppningsvis kan teorierna som jag valt 

kunna hjälpa mig synliggöra och få en ökad förståelse om komplexiteten i våldsförhållande som 

kvinnor lever i, och hur de skriver berättelser om det från början till hur det utvecklas och 

avslutas via sina böcker. 

 

Tillämpning av det socialkonstruktivistiska perspektivet (Wenneberg, 2010) anser jag vara 

passande till denna studie därför att min avsikt är att studera hur kvinnor skildrar sina 

erfarenheter av våld via självbiografier. Jag kommer att använda perspektivet som stöd för att 

hjälpa mig synliggöra hur kvinnorna försöker att tolka och rekonstruera det våldsamma livet de 

levde i med en början, en utveckling och ett avslut i självbiografier. Jag är medveten om att 

kvinnornas berättelser är endast en tolkning av deras våldsamma förhållanden. Det innebär att jag 
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inte kan helt förstå hur det var för dem att vara utsatta för våld, snarare få en bättre förståelse av 

hur de har tolkat sina erfarenheter av våld för att återberätta om det.  

 

Applicering av genusteori (Connell, 2015) i denna uppsats anser jag som lämplig då den handlar 

om hur män och kvinnor formar och beter sig utifrån vad som anses vara kvinnligt och manligt. 

Teorin kan hjälpa mig att synliggöra hur kvinnorna formar och förhåller sig till männen och deras 

användning av våld för att visa sig starka och manliga. Mitt val av denna teori kommer 

förhoppningsvis kunna hjälpa mig få en ökad förståelse av hur kvinnor och män samspelar med 

varandra när våld är inblandade, och hur detta påverka maktförhållande mellan parterna utifrån 

berättelserna.  

 

Mitt val av våldets normaliseringsprocess (Lundgren, 2004) är att den förhoppningsvis kan 

hjälpa mig få en bättre förståelse och förklara hur kvinnorna kunde tolerera och leva med våld 

under en lång period, samt vad påverkade deras val att inte lämna förhållanden tidigare. Jag har 

använt teorin för att hjälpa mig synliggöra och förklara processen som kvinnorna gick igenom. 

Med denna teori kan jag upptäcka mönster i kvinnornas berättelser för att möjliggöra skillnader 

respektive likheter i deras process. Teorin är också lämplig vilket hjälper mig på ett bättre sätt 

förstå komplexiteten i problemet och hur processen har påverkat kvinnorna utifrån berättelserna. 

Den kan således hjälpa mig att synliggöra att normaliseringsprocess kan utgöras beroende inte 

endast på männen eller kvinnorna, utan parternas växelverkan till varandra.  

 

Jag har valt våldsbegrepp (Eliasson, 2006) med utgångspunkt från att våld är den centrala 

karaktären i kvinnornas berättelser. Detta anser jag som passande för att hjälpa mig synliggöra 

hur och vilka våldstyper kvinnorna var utsatta för, och vad det har haft för påverkan i deras liv.  

5 Metod   

5.1 Val av metod 
Ahrne & Svensson (2015, 29f) menar att det metodologiska valet styrs av studiens syfte och 

frågeställning. I denna studie är en kvalitativ metod vald utifrån syftet att studera kvinnornas 

berättelser om sina erfarenheter av våld. Den kvalitativa metoden fokuserar på att kunna bilda en 
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bättre förståelse av fenomenet, men också kvinnorna som har varit utsatta för olika 

livsomständigheter och varför de inte bryta upp från förhållanden tidigare (jmf Ahrne & 

Svensson, 2015, 12). Med utgångspunkt från detta blir den kvalitativa metoden relevant för denna 

studie (jmf Ahrne & Svensson, 2015). 

 

 

5.1.1 Motivering till mitt metodval 

Jag har nämnt i ett tidigare avsnitt att intervjuundersökning har varit den vanligaste metoden i 

forskning om kvinnors berättelser om sina upplevelser och erfarenheter av våld i nära relationer 

(se Avni, 1991; Baly, 2010; Davis, 2002; Hydén, 2015; Kelmendi, 2015; Ohtman et al., 2014). 

Mot denna bakgrund att intervju har traditionellt sett mestadels använt som forskningsmaterial, 

men att studie om självbiografier är en bristande kunskapslucka som inte forskat tillräckligt om 

och därför behövs mer studie om detta. Mitt val av att studera kvinnors självbiografier utgår från 

den ovan nämnda anledningen för att kunna få en ökad förståelse av hur de skriver berättelser om 

hur ett våldsamt förhållande kan se ut.  

 

I samband med detta har jag valt narrativ analysmetod som en form av kvalitativmetod vilket 

oftast används för att studera människors berättelser som sina livshistorier (Esaiasson, et al., 

2017, 220). Narrativ analys är en lämplig metod som kan användas i denna uppsats för att hjälpa 

mig analysera och öka kunskapen om hur kvinnornas berättelser om ett våldsförhållande kan 

börja, utvecklas och sluta (jmf Esaiasson, et al., 2017). 

5.2 Narrativ analysmetod  
Som tidigare nämnt används narrativ analys som metod i denna uppsats för att hjälpa mig 

analysera det empiriska materialet jag fått fram. Denna metod kommer hjälpa mig att studera hur 

kvinnorna skapar mening och återberättar om sina erfarenheter av våld genom självbiografier. 

 

Inom den narrativa forskningen finns det olika arbetsmetoder där det inte handlar enbart om den 

muntliga framställningen, utan också den tryckta, skriftliga berättelsen eller andra typer av texter 

(Liebich et al., 1998, 224f). Denna studie avgränsas till det skriftliga narrativet i form av 

självbiografier som empiriskt material för att studera kvinnornas utsagor om sina subjektiva 

upplevelser av ett våldsamt förhållande (jmf Laslett, 1999; Liebich et al., 1998). Begreppet 
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narrativ innebär berättelse (Boréus & Bergström, 2018). I denna studie tolkar jag kvinnors 

självbiografier och allt som uppges i berättelserna är narrativa (jmf Boréus & Bergström, 2018) 

 

Min utgångspunkt med användning av narrativ analys är att den kan hjälpa mig få en inblick i 

samt synliggöra hur kvinnorna tolkar och sedan skriver, sätter ord och meningar på hur det är att 

leva med våld (jmf Esaiasson et al., 2017; Boréus & Bergström, 2018, 221). Informationen i 

böckerna kommer att sorteras och sättas ihop till sammanhängande berättelser om hur 

våldsförhållande börjar och slutar (jmf Esaiasson et al., 2017). Med hjälp av narrativ analys och 

det socialkonstruktivistiskt perspektiv är jag medveten och kommer att ha det i åtanke att 

kvinnornas berättelser inte representerar någon absolut sanning om våld i nära relationer, utan det 

utgår endast från deras egna förståelse och tolkning av sina erfarenheter.  

 

Fokus i denna studie är att kunna förstå och tolka kvinnornas berättelser på liknande sätt som de 

gör. Trots detta är jag medveten om att tolkning av materialet bygger på min egen vilket gör att 

det kan genomföras på ett mindre objektivt sätt (jmf Esaiasson et al., 2017, 28). För att minska 

risken att blanda in mina subjektiva åsikter i uppsatsen kommer jag att använda sociologiska 

teorier för att noggrant analysera kvinnornas berättelser så som de har berättat. Som jag tidigare 

nämnt är kvinnornas självbiografier om våld i sig inte representerar deras upplevelser, snarare 

enbart berättelser av deras tidigare upplevelser. Av denna anledning kommer jag inte kunna 

förstå fullt ut deras upplevelser av våld, snarare hur de har skrivit om sina tidigare utsattheter av 

våld (jmf Boréus & Bergström, 2018).  

 

En fördel med narrativ analys är att den kan hjälpa mig se och upptäcka mönster, skillnader 

respektive likheter mellan självbiografierna då deras berättelser kan variera på olika sätt beroende 

på hur de väljer att skriva. Det är kvinnornas egna helhetsberättelser som står i centrum som inte 

styrs av någon forskare eller forskningsfråga därmed blir materialet mer omfattande. De 

bestämmer själva över vad och hur berättelserna ska skrivas, vad och vem ska inkluderas 

respektive exkluderas, vilket kan vara både för- och nackdel. Å ena sidan kan berättelserna bli 

selektiva utifrån vad kvinnorna anser vara lämpliga att nämna eller utesluta i böckerna. Detta 

innebär dock att det finns en risk att jag kan missa informationer som kan vara relevanta för 

studien. Å andra sidan är informationerna detaljerade och betydelsefulla där de faktiskt återger 
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helhetsberättelser om våld, vilket hjälper mig kunna synliggöra de centrala aspekter som har 

påverkat deras våldsförhållande.  

 

5.3 Urval och avgränsningar 
För att genomföra denna studie har jag valt att fördjupa mig i fyra självbiografier som är skrivna 

av kvinnor med tidigare erfarenheter av våld i nära relationer. Mitt urval av böckerna är målstyrt 

utefter de kraven jag har på studieobjekten (jmf Bryman, 2011). Jag har därmed valt ut dessa 

böcker med avseende att de är lämpliga som kan hjälpa mig besvara mina frågeställningar. 

Avgränsning på självbiografierna var att de ska vara skrivna av kvinnor som har tidigare varit 

utsatta för våld och lyckats ta sig ur den våldsamma relationen. Min bedömning av antalet fyra 

självbiografier som tillräckligt för att hjälpa mig analysera och upptäcka likheter såväl skillnader 

i kvinnornas berättelser om våld. Denna avgränsning bygger också på tids- och utrymmesbrist i 

C-uppsatsen.  

 

Några av mina kriterier är att självbiografierna ska vara på svenska, och att kvinnornas tidigare 

våldsförhållande ska ha skett i Sverige. Detta är inte för att det inte finns självbiografi på andra 

språk eller att berättelserna som kommer från andra länder är ointressanta, utan jag har enbart 

angränsat det utifrån min utgångspunkt och intresse att studera självbiografi om detta fenomen i 

Sverige. Ett annat kriterium är att det ska handla om heterosexuella förhållande där mannen är 

förövare och kvinnan är våldsoffer. Detta betyder dock inte att kvinnors våld mot män eller våld i 

samkönad relation är oviktiga. Denna avgränsning görs snarare utefter att det är vanliga inom 

heterosexuella förhållande att kvinnan är utsatt för våld än tvärtom, eller inom homosexuella par, 

samt att det är kvinnors berättelser som jag vill undersöka om i denna studie. 

 

Några andra kriterier är att böckerna ska vara vällästa bland allmänheten inom ämnet våld mot 

kvinnor i nära relationer, samt att kvinnorna som är skribenterna ska vara kända. Jag är medveten 

att böckerna som skrivna av kände kvinnor i Sverige och att deras kändisskap ha gjort det möjligt 

för dem att kunna publicera böckerna om våld. Detta säger dock ingenting om att deras 

berättelser är mer eller mindre trovärdiga än andra kvinnor som inte är kända, snarare visar det 

endast på att dessa böcker kunde vara mer vällästa än andra i samma ämne därför att de är kända 

personer. Detta innebär inte att böckerna som är icke-populära eller kvinnor som är okända är 
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mindre värda att studera. Dessa kriterier gjordes istället utifrån att vällästa böcker kan ha någon 

inflytande i läsarna för att bättre förstå och synliggöra hur deras berättelser skrivs i 

självbiografier.  

 

Den sista kriterium är att kvinnorna ska ha varit utsatta för våld innan 2000-talet. Detta är för att 

under denna period skedde det en förändring i det svenska lagsystemet och normer om mäns våld 

mot kvinnor, då det började betraktas som olagligt och onormalt. Jag vill därmed genom detta se 

hur det var för kvinnor att leva med det när våld fortfarande var lagligt eller var på väg att 

förändras.  

 

Utifrån urvalskriterierna och avgränsningarna som gjorde sökte jag därefter självbiografi gällande 

mäns våld mot kvinnor, då sökordet som användes var; ”mäns våld mot kvinnor självbiografi” 

via Google. Denna sökning hjälpte mig att finna en del självbiografier som kvinnorna har skrivit 

angående detta ämne som finns tillgänglig på Adlibris och Bokus. Efter en övergripande läsning 

på ett flertal böcker blev dessa fyra självbiografier valda som jag ansåg vara lämpliga utifrån 

mina urvalskriterier. Min förhoppning har varit att utifrån valet av dessa berättelser kan finna 

väsentliga informationer som är behjälpliga för analysen i denna studie.  

 

Jag är också medveten om att böckerna utifrån mitt urval inte kan representerar en generell bild 

av hur det faktiskt är för våldsutsatta kvinnor. Jag kan enbart med valda fyra självbiografier 

kunna synliggöra hur det kan ha varit att leva med våld, och hur denna våldsprocessen kan gå 

tillväga, samt problematiken i fenomenet.  

 

5.4 Empiriskt material 
I samtliga självbiografierna uppges att de tidigare våldsförhållande skedde ungefär vid slutet av 

1900-talet då lagar om mäns våld mot kvinnor började förändras. Författarna i denna studie bor 

på olika ställen i Sverige, har olika bakgrunder och livssituationer, men likvärdiga erfarenheter av 

våld både fysiskt, sexuellt och psykiskt i nära relationer. Författarna som före detta våldsoffer 

skriver dessa böcker i syfte att återberätta om sina upplevelser av våld i nära relationer, men inte 

minst för att kunna avråda andra våldsutsatta kvinnor/män som ännu inte vågat lämna de 
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våldsamma förhållandena. Samtliga självbiografierna är skrivna på svenska och släpptes under 

tidsperioden 2006–2014.  

 

Magdalena Graaf (2006) har skrivit boken Det ska bli ett sant nöje att döda dig om sitt dåvarande 

äktenskap med en våldsam man där han både använde fysiskt och psykiskt våld mot henne under 

många år. Graaf beskriver i texten att hon under en längre period led av ständigt psykiskt och 

fysiskt våld och samtidigt fanns rädslan att hon kanske någon dag inte vaknar upp på morgonen 

på grund av mannens våldsimpulsivitet som förekom regelbundet. I boken berättar hon också om 

hur hon lyckas ta sig ur det farliga förhållande med hjälp av sin familj och vänner. Avslutningsvis 

av boken berättar hon om hennes nystart i livet om hur det är att leva vidare efter ett våldsamt 

förhållande.  

 

Maria Carlshamre (2006) återberättar om sitt liv och erfarenheter av våld i nära relationer via 

boken Den oslagbara. I 10 år präglades Carlshamres liv av kärlek men inte minst psykiskt och 

fysiskt våld. Carlshamre och sin f.d. man träffades och blev kära i varandra genom arbetsplatsen 

där de jobbade ihop, och fick sedan två barn tillsammans. Deras liv omvandlades stegvis från 

kärlek och hopp till våld av olika slag som hon slutligen upplevde vara normalt. Carlshamre 

återberättar om olika våldshändelser som skett under dessa år, men också varför och hur hon 

lämnade förhållandet. I slutet av boken berättar Carlshamre om sitt nya liv och att hon slutligen 

kunde förstå vad mannen utsatte henne för. Hon beskriver också om hur mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer idag anses vara ett samhällsproblem vilket behöver förebyggas på ett bättre sätt. 

 

Boken Jag har inte berättat allt är skriven av Jessie Andersson (2011), där hon återberättar om 

sitt liv med sin f.d. man Micke som hon bott tillsammans med i 16 år. I boken berättar Andersson 

om första gången hon träffade honom när hon var 16 år, som genast ledde till 16 år av 

upprepande fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Hon berättar om att deras förhållande inte enbart 

handlade om två personer utan de har också tre sönder. Sönerna har även bevittnat de mesta av 

Mickes våldshandlingar mot deras mamma under alla dessa år. Slutligen berättar Andersson 

också hur hon lyckades lämna mannen och hur livet ser ut efter det.  
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Maria Blomqvist (2014) återberättar genom boken En vacker dag lämnar jag honom om sitt liv 

med sin f.d. man Erik som hon träffades för första gången när hon var gift och 28 år gammal. I 

boken berättar hon om hur kärleksförhållande mellan dem möttes av en del kritik från familjer 

såväl som vänner då hon var otrogen mot sin tidigare man när hon träffade Erik. Hon berättar hur 

det trasiga förhållandet emellan dem doldes genom bilden av det perfekta paret gentemot sin 

omgivning. Blomqvist berättar att redan i början av förhållandet har mannen visar märkliga 

beteende såsom kontroll, svartsjuk och nedvärderingar mot henne. Förhållandet började stegvis 

speglas och omvandlas till upprepning av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Följaktligen 

förvandlas våld från något onormalt till något normalt då hon accepterade, förväntade och 

anpassade sig efter i vardagen. Slutligen lyckades hon se sig själv som ett brottsoffer och lämna 

honom. 

 

5.5 Bearbetning av empiriskt material     
Min bearbetning och tolkning av det empiriska materialet har anpassat utefter studiens 

frågeställning och syfte (jmf Esaiasson et al., 2017). Jag har under hela uppsatsskrivande 

parallellt läst och studerat kvinnornas berättelser för att få fram textens grundläggande innehåll 

(ibid).  

 

Efter avgränsning och materialinsamling påbörjade jag med analysprocessen genom att läsa alla 

fyra självbiografier övergripande utan anteckning för att bekanta mig med berättelserna (jmf 

Esaiasson et al., 2017). Därefter läste jag om böckerna ett flertal gånger och antecknade om varje 

bok för att få en helhetsbild av kvinnornas berättelser. Under läsningen uppmärksammade och 

markerade jag mönster, skillnader och likheter i berättelserna som jag fann vara lämpliga för att 

använda i analysen. Jag har därmed samlat de markerade, antecknade viktiga detaljer, 

beskrivningar och citat med sidnummer i ett Word-dokument för att hjälpa mig gå tillbaka 

materialet. Anledning till detta är att kunna återge och referera till berättelserna med hjälp av citat 

och beskrivningar i analysprocessen.  

 

Fokus i analysen kommer vara innehållet av beskrivningarna, hur händelseförloppet började och 

avslutade. Det finns dock centrala, huvudsakliga drag som måste tas hänsyn till för att berättelsen 

ska kunna bli en berättelse. Dessa drag är händelseförlopp som sker vid olika situationer, 
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för/orsakas av någon eller några, och upplevs samt beskrivs av någon (Hydén & Hydén, 1997, 

20). Jag har utgått från detta och analyserat självbiografier där fokus har legat i hur berättelserna 

om våld börjar, hur den utvecklas och hur den slutar. Vad som om- och utnämns, hur män tar sig 

till våld, vilka motiv eller orsaker ligger i grund till våldshändelserna och hur kvinnorna upplevde 

samt agerade (jmf Esaiasson, et al., 2017; Hydén & Hydén, 1997). I redovisningen av resultatet 

har jag presenterat olika händelseförlopp i form av citat och beskrivningar för att belysa de 

centrala och grundläggande dragen i berättelserna. Detta är för att kunna hjälpa mig dels återge 

och analysera berättelser som kvinnorna har berättat, men också vilka centrala drag det finns som 

utgör självbiografier som den är. Jag har därmed delat upp resultatet i olika delar för att med 

hjälp av valda teorier parallellt analysera kvinnornas berättelser om hur våldsförhållande kan ha 

börjat och avslutat.  

 

5.6 Etiska övervägningar     
För att utföra en uppsats måste de forskningsetiska krav som finns följas och hänsyns tas. 

Sålunda finns det fyra etiska krav som studenten måste förhålla sig till: konfidentialitetskrav, 

samtyckeskrav, informationskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, u.å).  

 

Som tidigare nämnt består mitt material av självbiografier om mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer som finns tillgänglig för allmänheten att ta del av. Eftersom självbiografierna är 

offentliga handlingar, bestämde jag för att använda dem som empiriskt material utifrån studiens 

syfte och frågeställningar utan att kontakta författarna. Jag har som sagt också valt självbiografi 

med skälen att den oftast skapas och konstrueras utifrån andra syfte än forskningsändamål, vilket 

innebär att berättelserna är helt oberoende av forskare eller forskningssyfte. Med utgångspunkt 

från Ahrne & Svensson (2015, 154) resonemang om forskningsetik gäller inte etiska principer för 

narrativ analys på samma sätt som kvalitativintervju eller kvantitativenkät. Exempelvis till 

skillnad från kvalitativ intervju utifrån konfidentialitetskrav måste forskare ta hänsyn till 

informantens anonymitet, medan i min studie kan jag identifiera författarnas samt karaktärerna 

eftersom böckerna är offentliga handlingar. 

 

Det ligger inte i min avsikt att på något vis kränka författarnas integritet genom denna studie. Jag 

kan därmed inte säga med full säkerhet att författarna eller de inblandade personer inte ka 
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drabbas av min studie. Jag har dock under hela studiegång haft det i åtanke och försökt att på 

bästa sätt hantera, analysera och tolka materialet med försiktighet, noggrannhet och objektivitet 

för att inte bryta mot forskningsetiken genom att alltid hänvisar till berättelserna.   

 

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera resultat och analysen av det empiriska materialet. I 

analysprocessen har jag identifierat olika teman och sedan delat in avsnitten i olika delar. Jag har 

analyserat materialet genom att redovisa hur berättelserna börjar, utvecklar och avslutar med 

hjälp av de olika händelserna som kvinnorna har skrivit. I resultatet har jag valt ut olika citat och 

exempel från böckerna som kan beskriva och förklara tydligt det jag vill redovisa i analys av 

materialet.  

 

6.1 Kärlek och uppvaktande 
Majoriteten av kvinnorna i självbiografier börjar sina berättelser med att berätta om hur deras 

förhållanden inledningsvis upplevdes som full av romantik och kärlek. Kvinnorna lägger mycket 

utrymme att berätta om hur allting började mellan dem och männen, vilket kan vara ett vanligt 

sätt att skriva om hur och varför våldsförhållande påbörjas. Nedan följer ett exempel på hur 

kvinnan beskriver början av deras relation med mannen:  

 

”Erik kom fram till mig och bjöd upp mig och vi dansade hela natten. Han sa: Jag är singel och 

har väntat i tio år på dig, och dig ska jag ha! Jag kände mig utvald och otroligt uppvaktad av de 

orden... Det var underbar att vara så eftertraktad” (Blomqvist, 2014, 26).  

 

Lundgren (2004) menar att det centrala för kvinnan i ett tidigt skede av normaliseringsprocessen 

är att hon upplever sig som speciell genom mannens kärlekshandlingar. Här kan vi se en tydlig 

koppling till Blomqvists (2014) berättelse där hon beskriver att i början kände hon sig uppvaktad 

och sedd genom Eriks fina ord och handlingar. Självbiografierna har de flesta något gemensamt 

att berättelserna började med kärlek mellan kvinnorna och männen, vilket de trodde skulle vara 

för evigt. I enlighet med berättelserna valde kvinnorna att inleda förhållandet kan vara för att 

männen har fått dem känna sig speciella, älskade och lyckliga som de aldrig känt eller upplevt 
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tidigare. Lundgren (2004) instämmer att det också är vanligt förekommande att kvinnan inte har 

vetskap kan föreställa att ett våldsförhållande börjar oftast också med romantik, detta syns i de 

flesta av självbiografierna.  

 

Det finns ett annat sätt att börja berättelsen på, nämligen hur ett våldsförhållande inte inleder med 

kärlek utan direkt med våld. Andersson (2011) belyser detta och skiljer sig från de andra 

kvinnorna då hon i inledning berättade att hon aldrig kände sig uppskattad eller älskad av sin man 

Micke, inte ens i början av förhållandet. Hennes berättelse börjar däremot med att hon beskriver 

hur Micke redan från början slagit henne, vilket exemplifieras nedan:  

 

”Jag berättade att den här mannen slog mig redan från början av vårt förhållande och att han 

var otrogen mot mig samma natt vi hade gift oss.” (Andersson, 2011, 9) 

 

Citatet visar att i denna berättelse skrivs kärlek varken som centralt eller viktigt vilket kan vara 

för att det nämns som aldrig närvarande. Denna berättelse börjar däremot med hur deras 

förhållande inledde direkt med våld, och att kvinnan ändå blev tillsammans med mannens trots att 

förhållandet aldrig upplevt som kärleksfullt. I enlighet med berättelsen kan hennes val att inleda 

ett förhållande med honom bero på att hon redan då var väldigt rädd för honom och kände sig 

tvungen. Normaliseringsprocessen (Lundgren, 2004) kan dock inte förklara hur och varför 

Andersson (2011) inledde förhållande med Micke i hennes berättelse därför att förhållandet 

aldrig handlade om kärlek. Denna teori täcker inte denna aspekten då våldsförhållande som 

tidigare nämnt börjar vanligtvis på ett liknandesätt som stereotypa kärleksförhållande brukar.  

 

6.2 Löfte och förlåtelse  
Kvinnorna berättar att männen började utöva våld mot dem ett kort tag efter att de blev 

tillsammans. Några av kvinnorna har lagt utrymme för att fortsätta berättelserna med att noggrant 

beskriva hur och när våldet startade, vad männen använde för våld, i vilket sammanhang och hur 

de upplevde situationen. I samband med detta skriver kvinnorna också hur männen förklarade 

anledningen till våldet och på så vis förlät kvinnorna sina män. En av kvinnorna berättar om hur 

våldet inträffade första gången så här: 
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”Ett par månader efter att vi blivit ett par, och tre veckor efter att vi flyttat ihop i vårt drömhus, 

misshandlade han mig första gången. Allt gick väldigt fort och jag förstod ingenting… Jag är 

värd något bättre, sa han. Men jag ska lära mig stå ut med dig. Sluta upp med att bete dig, förstå 

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

 

I berättelsen blev kvinnan utsatt för fysiskt våld i form av slag (Eliasson, 2006). Det centrala i 

normaliseringsprocessen (Lundgren, 2004) är att kvinnan blir förvånad och inte förstår varför det 

oacceptabla våldet inträffades första gången, vilket gjorde henne förvirrade. Det syns tydligt i 

citatet att Blomqvist (2014) blev chockad över att Erik första gången misshandlade henne därför 

att han alltid har varit kärleksfull och aldrig skadat henne tidigare. Detta är ett sätt några av 

kvinnorna berättar i självbiografierna om hur männen utsatte dem för våld första gången efter den 

kärleksfulla fasen. I berättelserna blev kvinnorna förvånade vilket kan bero på att männen aldrig 

tidigare visat den våldsamma sida av sig själva.  

 

Mannens löfte och/eller förklaring till våldet tolkar kvinnan som en kärlekshandling vilket är 

vanligt förekommande i den första fas av normaliseringsprocessen (Lundgren, 2004). Detta kan 

koppla till Blomqvists (2014) berättelse där hon beskriver sig själv övertygad om att första 

våldshändelsen var en olyckshändelse. Gemensamt för några av kvinnorna skriver i berättelserna 

om hur de i den första fasen accepterar och ser männens våld som kärleksförklaringar och inte 

vad det faktiskt är. Löften och tårar och förklaringar från männen gjorde att kvinnorna förlät dem. 

I berättelserna accepterade kvinnorna männens våld och förlät dem, kan vara för att de inte 

betraktade våldet som något farligt, detta instämmer med normaliseringsprocessen (Lundgren, 

2004). Kvinnorna kanske inte förstod det som ett tecken på att våld inte slutar där snarare 

kommer att återkomma. Den första våldshändelsen kan belysas som något centralt i dessa 

berättelser. Det beskrivs på så sätt kan vara för att möjliggöra hur våld kan inträda i ett 

förhållande och att kvinnor vanligtvis inte lämnar då de inte förstå det som något allvarligt.  

 

Det finns ett annat narrativ där den första våldshändelse inte skrivs. I de andra självbiografier har 

kvinnorna valt att utelämna hur första våldet gick tillväga vilket kan bero på att det inte fanns 

utrymme eller varit centralt i deras berättelser om varför de inte lämnade vid första våldet.  
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6.3 Att finna ursäkt och börja anpassa sig 
I självbiografierna berättar kvinnorna att våldet utökade ju längre förhållande varade. Några av 

männen lovade att aldrig mer skada dem vilket de bröt, på så sätt återkom våldet allt oftare än i 

början. Några av kvinnorna berättar även att i den andra fas börjar de försvara männens 

impulsivitet och våld. Varför kvinnorna försvarar männen kan vara för att synliggöra det som en 

betydande aspekt i berättelserna. Trots att de märkte förändringar hos männens beteende kunde 

de ändå inte förstå allvaret eller felaktigheten i våldet. Det ger en möjlig förklaring till varför 

kvinnorna inte lämnade förhållanden. En av kvinnorna försvarar sin mans ändrade beteende på 

följande sätt: 

 

”Med steroider och amfetamin i blodet hade Jorma ständigt stor sexlust; själv hade jag ständiga 

blödningar. Jag vet nu att det berodde på den mentala press som jag levde under; men det 

spelade ingen roll att jag jämt var trött, utsliten... Jag fick ständigt höra hur oduglig jag var... 

Jag måste ställa upp vare sig jag vill eller inte” (Graaf, 2006, 53). 

 

Den huvudsakliga delen av normaliseringsprocessen (Lundgren, 2004) är att kvinnan i den andra 

fas börjar anpassa och förhålla sig till mannen som ett resultat av att våld har återkommit. Det är 

vanligt att hon försöker att försvara hans våld som någon annans fel. Detta syns tydligt i Graafs 

(2006) berättelse att hon försöker försvara Jorma genom att skylla på droger och trodde att det 

gjorde honom aggressivare och våldsammare än vanligt. Något som finns i några berättelser är att 

kvinnorna i den andra fasen började hitta anledning till varför deras män har blivit oförutsägbara 

och samtidigt börjat anpassa sig vilket kan bero på att de var rädda att våld kunde utövas 

närsomhelst. Det kunde också grunda sig i att de älskade männen och hoppades på att männen 

kände detsamma, samtidigt trodde de att männen egentligen inte var våldsamma. Ett sätt att 

berätta om återkomst av våld är att belysa hur kvinnor har börjat anpassa sig och förvara sina 

män.  

 

Det finns ett annat sätt att skriva om män i självbiografier, nämligen att de inte försvaras utan 

kritiseras som absurda och obegripliga. Några av kvinnorna har beskrivit sina män på så sätt 

eftersom männen har behandlat dem som ägodelar, vilket vara för att de inte såg sig själva på 

samma sätt som männen gjorde. Männen har behandlat kvinnorna på så sätt och att avsluta ett 

förhållande är något som hade varit naturligt. Rädslan hos kvinnorna att bli utsatta för mer våld 
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kan ha gjort att de inte bröt upp mot sina män. Nedan följer ett exempel på hur kvinnan kritisera 

mannen i berättelsen:  

 

”Han tyckte att han ägde mig på ett sjukt sätt.” (Blomqvist, 2014, 58). 

 

Eriks synsätt kritiseras därför att han trodde sig äga henne enbart för att de var gifta. 

Beskrivningen av männen i några berättelser kan bekräftas av tidigare forskning där män 

använder våld utefter deras tron om sin rättighet att äga och aga den kvinnliga partnern genom 

den gamla normen (Eliasson, 2006; Lindgren, 2005). En betydande aspekt är beskrivningen i 

männens synssätt och beteende som är avvikande vilket fortfarande finns kvar hos många 

våldsamma män. Det är ett avvikande beteende som kan medföra våld.  

 

Alla fyra kvinnor berättar därpå att ju oftare våld återkom, desto oftare fick de forma sina 

anpassningsstrategier för att på något sätt kunna undvika det. Kvinnorna berättar även att deras 

anpassningar var också till för att tillgodose männen krav och förväntningar, vilket kunde vara 

exempelvis städa hemmet och göra det som de blev tillsagda. Här nedan följer ett exempel på hur 

kvinnan beskriver strategi för sin anpassning:  

 

”Så småningom kommer dina stora raseriutbrott alltmera sällan. Jag har lärt mig att förebygga 

och skickligt undvika situationer som utlöser dem... Jag har lärt mig de tidigare signalerna. Inget 

ska finnas att anmärka på. När du kommer hem från jobbet har jag försökt förutsäga och 

undanröja allt som kan irritera dig. Diskbänken är skinande blank, soffan är uppuffad och mjuk, 

sängarna bäddade, ungarnas leksaker ligger i sina lådor, inga smulor någonstans, handduschen 

sitter i sin fattning nertill, inte där uppe. Tvättmaskinen tömd, luddet i tumlaren borta...” 

(Carlshamre, 2006, 48).  

 

Enligt normaliseringsprocessen (Lundgren, 2004) är den centrala karaktären kvinnans anpassning 

för att tillfredsställa mannens förväntningar och krav, således undvika våld. Det framgår tydligt i 

Carlshamres (2006) beskrivning att hon har börjat sköta om hemmet då hon kände sig tvungen till 

att förebygga mannens raseriutbrott, men att det gav en motsatseffekt och mannen började utöva 
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våld mot henne istället. Enligt Lundgren (2004) är det vanligt hos våldsutsatta kvinnor, i detta fall 

kvinnorna i självbiografier, är att de oftast tro sig bär hela ansvaret för att undvika våld. 

Anpassningen i berättelserna hade en avgörande faktor vilket är rädslan för våld, följaktligen 

instämmer detta i samtliga fyra berättelser. Det kan också bero på att kvinnorna ansåg män som 

överordnade och därför ska deras krav och behov prioriteras. Deras anpassning kan också 

grundas i att trots all kärlek de gav männen och att det var ömsesidigt hade kvinnorna 

förhoppningar att det skulle förändra männens och deras våldsbeteende.  

 

Detta är ett sätt att skriva om och förklara hur rädslan kunde få kvinnorna att stanna kvar och 

börja anpassa sig, följaktligen stegvis ledde till att deras liv cirkulerade enbart kring männen. 

Lundgren (2004) menar att det är vanligt hos våldsutsatta kvinnor att de är omedvetna om deras 

anpassningar bidrar till att våldet fortsätter. Detta instämmer med samtliga berättelserna där 

kvinnorna beskrivs också oftast som inte hade vetskap om att deras anpassningar resulterade i att 

männen inte slutade med våld. Att kvinnorna beskriver sina anpassningar på detta sätt kan vara 

för att det är en central karaktär i berättelserna som synliggör och ge en förklaring till varför våld 

inte upphävdes, då varken männen de själva betraktade det som onormalt.  

 

6.4 Att forma sig och konsekvens av det 
När kvinnorna har levt med våld under en längre period, beskriver dem att det inte längre var 

något misstag, snarare medvetna, taktiska handlingar för att skada och få makt över dem. Det 

centrala för samtliga fyra kvinnorna är, utifrån våldsbegreppet, att männen hade total kontroll 

över när-, hur-, och var våld skulle ske (Eliasson, 2006). Kvinnorna berättar att de har kommit till 

ett läge där våld inte längre var något främmande för båda parterna utan något återupprepande i 

vardagen. Männen i detta stadie har använt våld för att uttrycka sig som starka och manliga, 

följaktligen har detta påverkat kvinnornas sätt att bete och se sig själva som värdelösa. Nedan 

följer ett exempel på detta: 

 

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

allt. Vad är du för en mamma egentligen? Du ska bort; ja du ska ersättas...” (Graaf, 2006, 64).  
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Connell (2015) menar att en man kan vända våld för att hävda sin manlighet och 

överordnadposition, medan kvinna forma sig själv som svag och underordnad genom att inte göra 

motstånd. Exemplet visar tydligt att Graaf (2006) i berättelsen formade sig som svag genom att 

låta Jorma kränka henne utan att säga något emot. Jorma kan ha använt våld i tron om hans rätt 

att ”disciplinera” och bestämma över vad hon får och inte får göra. Genom våld lyckades mannen 

intala kvinnan att se sig själva som svaga och underordnade, vilket är gemensamt i alla fyra 

berättelserna. Detta kan grunda sig i att kvinnorna var rädda för att männen var starkare och 

våldet har blivit skadligare, därför fanns det ingen mening att göra motstånd. Kvinnorna kunde 

lättare bli utsatta för mer våld ju mer de formade sig på samma sätt som de gjorde. Tidigare 

forskning (Eliasson, 2006; Lindgren, 2005; Lundgren, 2004) har bekräftat detta som något vanligt 

i partnervåld där båda parterna anser att mannen har rätt att äga och aga sin partner, vilket ger 

upphov till mannens användning av våld för att hävda sig överordnad. Connell (2015) menar 

även på att våld bidrar till att den ojämna maktobalansen mellan man och kvinna ökar. Detta 

instämmer med alla fyra berättelser att kvinnorna har blivit underordnade på grund av sin 

acceptans för våld. Att berättelserna skrivs på detta sätt kan vara för att ge en möjlig förklaring 

till hur och varför män formar sig starka genom våld respektive kvinnor formar sig svaga genom 

tålamod för det. Dessa beskrivningar kan också vara ett sätt att synliggöra konsekvensen av våld 

som således bidrar till att kvinnor drabbar så längre de accepterar det. 

 

Något gemensamt för samtliga fyra berättelser är att kvinnorna beskriver psykiskt våld som det 

mest förekommande och skadliga våldet. Det psykiska våldet som omnämns i berättelserna kan 

vara bl.a. tystnad, något osynligt, verbal kränkning, hot et cetera. En av kvinnorna beskriver att 

psykiskt våld kan upplevas på ett följande sätt: 

 

”Den största smärtan är inte den fysiska... Ett blåmärke bleknar bort liksom ett ärr, ett slag 

innebär tillfällig smärta, men man kan bita ihop, blunda och önska sig långt, långt bort. Orden 

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

2006, 63f).  

 

Eliasson (2006) förklarar att psykiskt våld av olika slag är en väl maktutövningsmetod för att 

bryta ner och kontrollera kvinnans liv. Det syns tydligt i exemplet hur kvinnan i berättelsen 
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upplevde detta våld som mest skadligt då hot och verbal kränkning fastnade längre i minne, vilket 

begränsade och påverkade hennes sätt att se på sig själv. Tidigare forskning (Street & Arias, 

2001) har bekräftat att psykiskt våld inte bör undervärderas eftersom det har allvarliga effekter på 

våldsutsatta kvinnor. Alla kvinnor i samtliga självbiografier instämmer med detta där upprepning 

av denna våldstypen har gjort dem att kritisera sig själva som odugliga och värdelösa. I alla fyra 

berättelser nämns psykiskt våld oftast som betydande aspekt vilket kan ha grund i att synliggöra 

förekomsten av det och inte minst hur det kan orsaka allvarliga skador hos kvinnor. Detta våld 

kan möjligen förklara varför kvinnor inte tänkte på att lämna förhållandet då de dels möjligen har 

blivit vana vid detta och dels trodde att männens åsikt om dem var rätta. 

6.5 Insikt om våldets fel och rädsla som leder till våldets kontinuitet 
Kvinnorna berättar om att de någon gång efter att våld har pågått en period, kunde de komma till 

insikt att det var männen som orsakade våldet, således bekräftas detta i alla fyra självbiografier. 

Ett sätt att berätta om kvinnans insikt är att belysa hur hon trots fysiska och psykiska 

påfrestningar kunde ändå inse och förstå att det inte var de själva som orsakade våldet. Nedan 

visar ett citat som beskriver detta: 

 

”Allt detta vi fick gå igenom är inte någons fel. Allt detta är bara Mickes fel...” (Andersson, 

2011, 57).  

 

Lundgren (2004) menar att i den tredje fas av normaliseringsprocessen kvarhåller kvinnan sin 

egen verklighetsuppfattning där hon förstår att mannen är orsaken till våld och ingen annan. I 

Anderssons (2011) citat syns tydligt att hon förstod att allt våld Micke utförde var hans fel. 

Kvinnan ansåg inte att hon förtjänade våldet. Hennes insikt kan grunda sig i att oavsett hur eller 

vad hon ens gjorde, utövade mannen våld ändå, vilket alla kvinnor instämmer med i samtliga 

självbiografier. Kvinnornas insikt kan också bero på att de inte längre kände igen männen de blev 

kär i. I enlighet med normaliseringsprocessen (Lundgren, 2004) är det dock vanligt att kvinna, i 

detta fall kvinnorna i berättelserna, inte lämnar vid den tredje fasen även om våldet är mannens 

fel. Grunden till valet kan vara rädslan att männen skulle skada dem eller någon de brydde sig 

om, vilket fick kvinnorna att öka sin tolerans för våld. Förståelsen från kvinnorna att det var 

männens fel till våld och att det ökade med tiden. Insikten att lämna männen fanns möjligen inte 
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hos kvinnorna till en början utan de ville att våldet skulle upphöra mer än något annat därför 

stannade kvinnorna kvar.  

 

Även om kvinnorna förstod männens fel valde dem att inte lämna förhållandet, snarare fortsätta 

att anpassa sig i hopp om att våldet någon gång ska upphöra. Kvinnornas anpassning till männen 

förblev hela tiden under den tredje fasen. Nedan följer ett exempel på hur kvinnan beskriver 

detta: 

 

”Men under långa perioder var våldet ändå ständigt närvarande. Eftersom minnet av våldet 

sätter spår i kroppen blev jag inställd på att försöka undvika det” (Carlshamre, 2006, 108).  

 

Den centrala karaktär i normaliseringsprocessen menar Lundgren (2004) är att kvinnan varaktig 

anpassa sig vilket bidrar till att våld inte upphäva. Citatet ovan visar tydligt på att Carlshamre 

(2006) har under många år accepterat och anpassat sig för att undvika våld. Kvinnans inställning 

på detta kan grunda sig i att hennes kropp och psyke har blivit allvarligt skadat under en lång 

period som fick henne att göra allt för att inte uppleva det igen, vilket alla kvinnor instämmer 

med i sina berättelser. Kvinnornas anpassningar och val att inte lämna har således bidragit till 

männens fortsättning av våld. I enlighet med alla fyra berättelser har kvinnorna blivit utsatta för 

en kontinuerlig serie av våld under många år, vilket forskning tidigare (Lindgren, 2005) bekräftat 

vara vanligt hos våldsutsatta kvinnor. I kvinnornas berättelser syns att när de befann sig i 

förhållanden saknade dem vetskap om att deras anpassningar bidrog till att våld inte upphöra, 

vilket Lundgren (2004) menar vara vanligt att kvinnan omedvetenhet får henne att fortsätta 

anpassa sig. Med detta sagt hade kvinnorna i berättelserna med sannolikhet inte gjort detta om de 

förstod det och på så sätt lämnat männen. 

 

6.6 Det onormala till det normala 
När våld har gått så långt att det blir en kontinuerlig våldsserie är det också då våld har 

normaliserats. Det gemensamma för samtliga berättelserna är att kvinnorna har kommit till en 

slutfas där det extrema våldet som var obegripliga och oacceptabla i början av förhållandet, har 

blivit något de successivt tolereras som en normal del i deras liv. Det framkom i berättelserna att 
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när kvinnorna kom till denna slutfas då de ständigt såg våldet som enbart deras fel och i samband 

med detta ändrade sig utefter hur männen såg på dem. Här följer ett exempel på detta: 

 

”Jag förstå att jag måste ha gjort något. Men vad?... Jag måste ha sårat dig, svikit dig. När?... 

Inte ett ord säger du, men din blick berättar allt. Jag ska aldrig göra dig ledsen igen. Aldrig vara 

egoistisk och sätta mig själv före oss.” (Carlshamre, 2006, 35).  

 

Det centrala i den sista fas av normaliseringsprocessen (Lundgren, 2004) är att kvinnan ändrar sig 

efter hur mannen vill att hon ska vara eftersom han slår henne för den hon är. Kvinnan kommer 

snart att förstå att oavsett vad hon gör kommer våld inte att upphöra. I Carlshamres (2006) 

exempel visar det tydligt på att hon skuldbelägger sig själv och var villig att ändra på sig kan vara 

för att enligt mannen förtjänade hon våldet därför att han såg det som hennes fel. Detta finns i 

samtliga fyra berättelser där kvinnorna i denna slutfas kunde försöka att ändra på sig i hopp om 

att männen skulle sluta slå om de lyckades att stämma överens med den kvinna männen vill att de 

ska vara. Detta är ett vanligt sätt att skriva om hur våld kan normaliseras genom att synliggöra 

hur kvinnorna tänkte och agerade utefter männens synsätt om kvinnlighetsnormen.  

 

I enlighet med berättelserna när de kom till denna slutfas då våld de förstod att våld kunde lett till 

deras död, vilket gjorde dem livrädda. Nedan följer ett citat som illustrerar kvinnans rädsla av att 

bli dödad av mannen: 

 

”Han kunde sitta i soffan, forma sin hand till en pistol och rikta den mot mig i flera minuter och 

plötsligt säga: Pang!... Jag var livrädd” (Graaf, 2006, 62f). 

 

Graaf (2006) berättar att hennes rädsla berodde på att hon kunde mista sitt liv och därmed vågade 

hon inte säga eller göra något eftersom Jorma faktiskt kunnat döda henne närsomhelst och ingen 

skulle kunna rädda henne. Lundgren (2004) kan förklara detta där kvinnan i denna slutfasen gör 

allt, inte för att undvika våld, snarare för att överleva vardagen. I koppling till alla fyra berättelser 

beskriver kvinnorna att de har kommit till en slutfas där de var ständigt rädda eftersom männen 

har flera gånger dödshotat och sagt att ingen kommer att kunna hjälpa dem. Alla fyra kvinnorna 
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hade en gemenskap att rädslan kunde bero på att männen hade vid detta läge höga potentialer att 

mörda dem och inte brydde sig om konsekvenserna. Detta är ett sätt att skriva om hur kvinnorna 

kom till denna slutfas där våld kunde bli farligt för deras liv. Att det nämns och beskrivs som 

något väsentligt i berättelserna kan vara för att synliggöra hur kvinnorna slutligen förstå 

allvarlighet i våldet att de riskerade bli dödade. 

 

Kvinnorna berättar att i efterhand har de reflekterat över de våldsamma förhållanden de levde i 

och insett att de var utsatta för en normaliseringsprocess. I berättelserna menar kvinnorna på att 

de inte kunde begrip detta förrän långt efter de har lämnat förhållanden. Nedan följer två exempel 

som beskriver detta: 

 

”Det tog mig många år att inse vad jag var utsatt för” (Carlshamre, 2006, 153). 

 

”En vacker dag lämnar jag honom – om hur de onormala kan bli normalt, är min historia om det 

liv jag levt.”  (Blomqvist, 2014, 13). 

 

Det centrala, väsentliga i normaliseringsprocessen (Lundgren, 2004) är att våld successivt 

omvandlas från något avvikande till normalt i kvinnornas vardag. I citaten syns det tydligt att 

kvinnorna i efterhand förstått att de var utsatta för en normaliseringsprocess av våld, vilket de 

inte begripit tidigare när de var kvar i förhållanden. Långt efter det tog slut insåg kvinnorna hur 

våld har kunnat normaliseras i deras liv. Lundgren (ibid) menar att oftast är kvinnan omedveten 

om denna process när de befinner sig mitt i den. Detta kan koppla till alla fyra kvinnor där i 

enlighet med berättelserna saknade dem vetskap om normaliseringsprocessen de gick i genom när 

de befann sig i förhållanden. Kvinnorna kunde möjligen ha lämnat förhållanden från första början 

om de visste om våldsprocessen de var utsatta för. Berättelserna skrivs möjligen för att synliggöra 

kvinnornas kunskapsbrist om normaliseringsprocessen när de var i förhållanden som bidrog till 

att de var våldsoffer i många år.  

 



 

  32 

6.7 Betydelse av omgivningens stöd och hjälpinsatser 
Samtliga av berättelserna slutar med att kvinnorna skriver om att omgivningen har stöttat och 

hjälpt dem för att kunna lämna männen. Majoriteten av kvinnorna återberättar om hur de slutligen 

öppnade upp sig och berättade för omgivningen om sina utsattheter av våld då de ansåg att deras 

män skulle döda dem. I berättelserna menar kvinnorna att omgivningen fick dem att förstå och 

inse att förhållandet var farligt, och att det inte fanns något annat sätt än att lämna och anmäla 

männen. Omgivnings hjälpinsats kan skrivas på ett följande sätt: 

 

”Mina föräldrar hade börjat sätta sin räddningsplan i verket... De hade bestämt sig för att med 

alla till buds stående medel försöka öppna mina ögon och få mig att inse att det gick att få hjälp” 

(Graaf, 2006, 77).  

 

Ovanstående citat visar det på att Graafs (2006) föräldrar och vänner bestämde sig för att hjälpa 

henne och hennes son att fly från Jorma och polisanmäla honom då alla dem, inkluderade henne 

var rädda att han skulle döda henne. Kvinnans anhöriga och bekanta i denna berättelse har en 

central roll som hjälpte henne att bryta upp från förhållandet, vilket kan bekräftas av tidigare 

forskning (Hydén, 2015) hur omgivningens roll är betydelsefulla i problemet som stöd och hjälp 

för våldsutsatta kvinnan. Vändpunkten för alla kvinnorna i berättelserna blev när omgivningen får 

insikt i deras utsattheter av våld och valde att hjälpa dem att komma ur förhållanden levande. 

Avslutningsvis berättar kvinnorna att de tillslut lyckades lämna männen och kunde börja om sina 

liv på nytt mycket med hjälp av anhöriga och vänner. Sättet berättelserna avslutas på kan vara för 

att synliggöra omgivningen som en av de mest avsevärda karaktärer i kvinnornas liv som har 

bidragit till avbrytning av normaliseringsprocessen.  

 

Forskning har tidigare visat att våldsutsatta kvinnor lever majoriteten i ett komplex 

våldsförhållande vilket att det tar längre tid för dem att lyckats ta sig ut ur det (se Avni, 1991; 

Bruton & Tyson, 2017; Kelmendi, 2014). Detta syns tydligt i samtliga fyra berättelser då det har 

tagit många år för kvinnor innan de faktiskt berättat om sina utsattheter och avslöjade männens 

våld, och sedan lyckas bryta upp från förhållandet. I enlighet med samtliga berättelser tog det 

lång tid för kvinnorna att lämna männen vilket kan berodde på att de var dels väldigt kära i 

männen, väldigt rädda, eller att de var vana vid att vara underordnade. Det kan dock också vara 
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för att de skämdes att öppna upp sig om det samt erkänna att de var offer för våld i nära 

relationer.  

7 Avslutande diskussion   

Syftet med denna studie har varit att studera hur våld i nära relationer skildras med en början och 

ett avslut i självbiografier genom en narrativ analys. Min studie visar på att majoriteten av 

berättelserna följer en kronologisk ordning. De flesta av kvinnornas berättelser började med hur 

deras kärleksförhållanden snabbt omvandlas till våld när männen första gången slog dem. Detta 

våld beskrivs stegvis förblir en kontinuerlig serie av våld i samband med att kvinnorna successivt 

ökade sina acceptans och tolerans. I slutet av alla berättelserna tar kvinnorna hjälp av 

omgivningen således bröts förhållandet. Av detta kan jag dra en slutsats i koppling till den första 

frågeställningen att kvinnornas berättelser om våld handlar vanligtvis om hur ett 

kärleksförhållande som successivt förvandlar till ett våldsförhållande och som resulterar i att 

kvinnorna slutligen måste lämna männen för att överleva.  

 

Utifrån berättelserna inledde kvinnornas förhållanden med kärlek, passion, uppvaktande och 

romantik som andra typiska stereotypa kärleksförhållanden. I ett annat narrativ kan dock 

våldsförhållandet inled direkt med våld där mannen kan redan från början slå eller kränka 

kvinnan. I en del a berättelserna framkom hur våld första gången inträde och kvinnor förlät samt 

valde att stanna kvar i relationen med tron om att det var en kärlekshandling och olyckshändelse, 

vilket aldrig skulle hända igen. Detta kan förklaras av Lundgren (2004) som en av misstagen 

kvinnorna vanligtvis gör som påverkar normaliseringsprocessen, där deras förlåtelser bygger på 

tro och hopp om att kärlek kunde segra allt och att männen egentligen inte är våldsamma. I 

koppling till den andra frågeställningen kom jag fram till att utifrån dessa fyra berättelser kan 

våldet förklaras som en normaliseringsprocess där våldsförhållande börjar vanligtvis med kärlek, 

men som ändras snabbt när våld inträffar och successivt omvandlar från avvikande till något 

normalt i kvinnornas liv. I berättelserna har inte alla kvinnor följt normaliseringsprocessen exakt 

så som Lundgren (ibid) förklarat, dock blev detta möjligt därför att kvinnorna har stegvis öka sin 

acceptans, förväntningar och anpassningar utefter mäns behov, krav och våld. Med detta vill jag 

förklara att om antingen kvinnan slutar anpassa sig, vilket kvinnorna i berättelserna har gjort, 

eller männen inser felet och sluta använda våld kommer normaliseringsprocessen att avbrytas. 

Våld kan såvida endast normaliseras om båda parterna fortsätter att handla på det sättet de gör.  
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Det är vanligt enligt Lundgren (2004) att kvinnan förlorar sin verklighetsuppfattning och insikt 

om att våld är fel. I resultat kom jag fram till att kvinnorna i berättelserna har någon gång dels 

försvarat männen, men dels kritiserat dem då männen alltid såg sig själva som offer och skyllde 

att allt var kvinnornas fel. Jag vill därmed förklara att om kvinnorna hade helt förlorat sina 

förstånd, hade de troligen inte kritiserat männen, och även kommit till insikt att våldet var 

männens fel eller överhuvudtaget öppnat upp sig för omgivningen och försökt att ta sig ut ur 

förhållanden.  

 

Forskningen har tidigare framhävt att omgivningen har en betydande, central roll i att hjälpa 

våldsutsatta kvinnor ta sig ur våldsamma förhållanden (Eliasson, 2006; Hydén, 2015). Min studie 

bekräftar detta att i enlighet med berättelserna har omgivningen också varit den centrala rollen att 

hjälpa kvinnorna att förstå och lämna männen. I berättelserna tycks kvinnorna ha dolt våldet och 

inte öppnat upp sig om sina utsattheter förrän mycket senare. Detta grundar sig i att de hade svårt 

att förstå våldet männen utsatte dem för, vilket med sannolikhet på grund av deras bristande i 

kunskap om normaliseringsprocessen. I resultatet tycks omgivningen och samhället i stort hade 

svårt att upptäcka våld i hemmet vilket kan bero på att båda parterna försökte att dölja det. Denna 

studie visar därpå att kvinnornas likväl allmänhetens kunskap om mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer behöver förbättras i förebyggande syfte för att kunna upptäcka, hantera och förminska 

problemet på ett bättre sätt.   

 

Våld mot kvinnor i nära relationer framhäver forskningen har tidigare accepterats av samhället 

som ett normalt beteende därför att män har varit överordnade och kvinnor underordnade 

gällande kärleks- och familjeförhållande (Hydén, 1995; Lindgren, 2009; Lundgren, 2004). I min 

studie kom jag fram till att våld har accepterat och blivit normalt i kvinnornas vardag vilket beror 

på att båda parterna anser att kvinnan är underordnade och svagare än mannen. Våld används 

som ett maktutövningsmedel för mannen att forma sig stark, manlig och överordnad, således blir 

kvinnan raka motsatsen såsom svag, lydig och underordnad. Detta är möjligt därför att de lever i 

ett mansdominerat samhälle där mannen generellt har makt och är överordnade kvinnan i många 

dimensioner även parrelationer. Tidigare forskning (se Avni, 1991; Andersson et al., 2003; 

Eliasson, 2006; Hydén, 1995; Lindgren, 2005) belyser att den gamla traditionella normen 

fortfarande lever kvar än idag och minskningen inte är markant. Normen är exempelvis mannens 
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rätt att äga och aga sin fru. Min studie bekräftar detta än en gång då det tycks att utifrån fyra 

berättelser har den gamla normen fortfarande stor inflytande hos samtliga män och en del kvinnor 

om mäns rätt att behandla samt utöva våld mot sina partner.  

 

Mannen fortsättning av våld resulterar i att kvinnan drabbas negativt av en kontinuerlig serie av 

olika slags våld både fysiskt, psykiskt och sexuellt, vilket forskning visat vara vanligt i 

våldsamma relationer (Eliasson, 2006; Lindgren, 2005; WHO, 2005). I denna studie kom jag 

också fram till att utifrån berättelserna blev kvinnorna utsatta för en serie av olika våldstyper 

under flera år vilket drabbade dem både fysiskt och psykiskt negativt även långt efter 

förhållanden tog slut. Forskningen belyser även att psykiskt våld som ett välkänt 

maktutövningsmedel vilket drabbar våldsutsatta kvinnan mer än fysiskt våld och därför bör detta 

inte undervärderas (Eliasson, 2006; Street & Arias, 2001). Mitt resultat visar även detta då 

kvinnorna beskriver att psykiskt våld ger mest skadlig effekt än exempelvis fysiskt våld därför att 

det påverkar hur kvinnor ser på sig själva på ett negativt sätt i längden även efter uppbrotts från 

våldsförhållanden.  

 

Utifrån studiens resultat är mitt förslag på vidare forskning att utföra en narrativanalys studie på 

självbiografier skrivna av män som har varit förövare gällande våld i nära relationer. Studien på 

mäns självbiografi är till för att undersöka hur de skildrar en helhetsberättelse om våldet de 

utsatte kvinnorna för från början till slut.  

 

7.1 Metoddiskussion 
Metoden som valt till denna uppsats har hjälpt mig att kunna få en inblick i kvinnornas berättelser 

om hur det har varit för dem att leva med våldsamma män under lång period, och eventuellt vad 

som påverkade dem att inte lämna männen tidigare. Med hjälp av narrativ analys har jag kunnat 

förstå och synliggöra hur kvinnornas berättelser om det våldsamma livet kan börja, utveckla och 

avsluta. Utifrån studiens resultat som presenteras i diskussionen anser jag att mina 

frågeställningar har besvarat.  

 

Min studie indikerar på att för att studera hur kvinnorna återberättar om våld i självbiografi krävs 

det en bred och djup inläsning i studieämnet, narrativanalys som en kvalitativ metod och 
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självbiografi som empiriskt material. Sociologiska teorier och begrepp som användes i denna 

studie var våldets normaliseringsprocess, genusteori och våldsbegrepp. Den första teorin har 

hjälpte mig förstå att våldet i kvinnornas berättelser kan förklaras som en normaliseringsprocess, 

även om den såg olika ut för alla dem. Den andra teorin hjälpte mig att möjliggöra hur män och 

kvinnor kan forma sig när våld är inblandad i relationen och bidrar till en ojämn maktobalans 

dem emellan. Våldsbegrepp har således hjälp mig att synliggöra hur och vilka våldshandlingar 

männen utsatte kvinnorna för.  

 

Det är av vikt att betona att självbiografi som narrativ berättelse inte är skapad utifrån min studies 

syfte och frågeställning, då kvinnorna har själva valt att återberätta om sina erfarenheter av våld 

för omvärlden. Visserligen är det viktigt att poängtera att självbiografierna är skrivna av kvinnor 

vilket gör att de själva väljer vad och hur deras berättelser ska skrivas. Samtidigt är det viktigt att 

ha i åtanke att självbiografier som empiriskt material inte representerar något bevis eller generell 

sanning som förklarar hur våld i nära relationer faktiskt ser ut i det verkliga livet. Det bör snarare 

betraktas och användas som ett sätt att hjälpa oss kunna förstå hur kvinnor återberättar om sina 

upplevelser och erfarenheter av våld i nära relationer i skriftform.  
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