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The aim of this study is to explore and create an understanding of how four 

women in Sweden, through autobiographies, portray their experiences of 

leaving a violent male partner. The purpose is also to create an understanding 

of how these women relates to the violence that the men exposed them to 

during their respective relationships. Given the aim of the study, qualitative 

narrative analysis is applied. In order to develop a deeper understanding of 

women’s exit process, the following two theories are used in this study: 

Helen Ebaugh’s (1988) theory of The Role Exit Process and Eva Lundgrens 

(2004) theory of The Normalization Process of Violence. The result of the 

analysis shows that all four women experienced different phases throughout 

the exit-process. Initially in the relationship the women experienced love and 

romance in order to gradually begin to feel a general dissatisfaction. After a 

while, the men, according to the women, started to switch between love, 

violence and brainwashing. This meant that the tolerance and acceptance 

level of women was increased over time, since they adapt to the men’s 

demands and expectations. The result of the analysis shows a clear 

resemblance between the women’s experiences of exit-process and Ebaugh's 

(1988) theory about the Role Exit process. The result shows also a clear 

resemblance between these women's normalization of violence and 

Lundgrens (2004) theory of The Normalization Process of Violence. 
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1 Inledning 

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem, vilket  

visas i studier såväl nationellt som internationellt (Boethius, 2015; Murray, 

2008; WHO, 2005; Heimer, 2010; Lundgren, Heimer, Westerstrand och 

Kalliokoski, 2001). Brottsförebyggande Rådets (2014)  nationella 

kartläggning av brott i nära relationer visar att av de personer som under år 

2012 utsattes för återkommande psykiskt våld är 56% kvinnor. Motsvarande 

siffra för män ligger på 41%. Studiens resultat visar också att  26% av 

kvinnorna och 20% av männen utsattes för återkommande fysiskt våld (ibid).   

 

Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand och Anne-Marie 

Kalliokoski (2001) har i sin omfångsundersökning slagen dam undersökt 

våld i nära relationer med ett sannolikhetsurval av 10 000 kvinnor i åldrarna 

18-64. Deras studie inkluderar därmed män som kvinnan har eller har haft en 

relation med, men inte bott tillsammans, nuvarande makar/sambos och före 

detta makar/sambos (ibid, s. 23). Resultatet i studien visar  att det finns starka 

samband mellan  kontrollerade beteenden och våld, mellan hotelser och 

fysiskt våld och mellan hotelser och sexuellt våld. Forskarna menar att med 

hjälp av fysiskt och sexuellt våld, i kombination med hotelser och 

kontrollerande beteenden tar mannen gradvis över kontrollen och begränsar 

kvinnans liv (ibid, s. 32-33).  

 

Ett alternativ för kvinnan i en sådan situation är att bryta upp och lämna sin 

våldsamma partner. Men Lundgren, Heimer, Westerstrand  och Kalliokoski 

(2001) menar att det inte innebär att mannen slutar med sitt våldsutövande 

mot kvinnan. Tvärtom kan våldet fortsätta med kränkningar genom hot och 

förföljelse med eller utan fysiskt våld. För en del kvinnor  kan våldet komma 

att bli värre och i värsta fall händer det att de kvinnor som har eller har varit 
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på väg att lämna mannen, mördas (ibid, s. 33-34). En studie om konstaterade 

fall av dödligt våld, genomförd av BRÅ (2018) i Sverige, presenterar statistik 

över samtliga fall av polisanmälda brott som mord och dråp. Resultatet visar 

att år 2018 konstaterades 108 fall av dödligt våld i Sverige. 22 av 108 fall har 

varit en kvinna som offer och en man som förövare i en parrelation. 

Samtidigt jämförs resultatet med år 2017 där motsvarande siffra var 10 fall 

(BRÅ, 2018, s. 6).  

 
I en FOU-rapport skriver Ann-Charlotte Münger (2009) att frågan om 

kvinnors uppbrottsprocesser bör uppmärksammas mer. Hennes kvalitativa 

studie visar att uppbrottsprocessen är komplicerad och mångfacetterad. 

Kvinnans uppbrott från sin våldsamma partner kan beskrivas, förstås och 

förklaras på olika sätt och är en lång process där kvinnan går igenom olika 

stadier av beroende och känslor för mannen, innan hon slutligen bryter upp 

(ibid). Carin Holmberg & Viveka Enander (2004) beskriver i sin kvalitativa 

studie dessa beroende och känslor genom begreppet Traumatiska band som 

enligt forskarna består av; kärlek, rädsla, medlidande, skuld, hopp, viljan att 

förstå, beroende och internalisering (ibid, s. 68-85). Vidare menar forskarna 

att kvinnors uppbrott består av minst tre aktiva processer; att bryta upp, att 

bli fri och att förstå (ibid, 189-200).   

 

Ovanstående studier och resultat visar att mäns våld mot kvinnor är ett stort 

samhällsproblem där kvinnor utsätts för återkommande våld i nära relationer. 

Resultatet baseras på olika kvalitativa- och kvantitativa studier i form av 

antingen intervjuer, enkätstudier eller statistik. Självbiografiska studier där 

kvinnornas berättelser av sina erfarenheter studeras är inte vanligt bland 

forskningen. I självbiografierna skriver kvinnorna om sina erfarenheter och 

upplevelser av relationen från början till slut. De skriver om våldet, känslor 

och hur de till slut lyckades att bryta sig loss ur den våldsamma relationen. 

Som nämnt ovan skriver Münger (2009) att uppbrottsprocessen är en lång 



 

3(44) 
 

och komplicerad process som behöver uppmärksammas mer. Den här 

kandidatuppsatsen ämnar därför att utforska och skapa förståelse för hur fyra 

kvinnor berättar om sina erfarenheter av uppbrottet från en våldsam manlig 

partner. Studien avser att med utgångspunkt i rollutträdesprocessen av Helen 

Ebaugh (1988) och våldets normaliseringsprocess av Eva Lundgren (2004) 

analysera självbiografierna För ditt eget bästa av Pia Johansson (2019), En 

vacker dag lämnar jag honom av Maria Blomqvist (2014), Från 

knytnävsslag till egen identitet av Christell Andersson (2018) och Helvetet 

jag kallade kärlek av Lena Bivner (2019). 

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att utforska och skapa en förståelse för hur fyra 

kvinnor berättar om sina erfarenheter av processen att lämna en våldsam 

manlig partner. Syftet är även att skapa förståelse för hur kvinnorna förhåller 

sig till det männen utsatt dem för i de respektive relationerna. 

 

Med fokus på fyra självbiografier besvaras följande forskningsfrågor i denna 

studie: 

• Hur beskriver kvinnorna sina erfarenheter av att lämna en våldsam 

manlig partner? 

• Hur förhåller sig kvinnorna till det männen utsatt dem för i de 
respektive relationerna?  

3 Disposition 
Efter inledning, syfte och frågeställning följer nedan en presentation av 

tidigare forskning inom valda ämnet. Den tidigare forskningen belyser mäns 

våld mot kvinnor under fyra olika teman. Som ett avslutande tema i kapitlet 

motiveras den valda tidigare forskningen till studien. Kapitel fem presenterar 

de teoretiska utgångspunkterna som är rollutträdesprocessen av Helen 
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Ebaugh (1988) och våldets normaliseringsprocess av Eva Lundgren (2004). 

Kapitel fem avslutas med en kort motivering till relevansen av valda teorier 

för min uppsats. Kapitel sex inleds med en beskrivning av val av metod och 

material som är kvalitativ metod. Med hänsyn till syfte och frågeställning har 

jag i studien valt att använda mig av narrativ analysmetod som fokuserar på 

berättelser av fyra självbiografier. Under kapitel sex presenteras även det 

empiriska materialet, hur det bearbetas samt de fyra forskningsetiska 

principerna. Kapitel sju i den här uppsatsen redovisar resultat och analys, 

uppdelad i fem teman. Resultatet analyseras med hjälp av valda och 

presenterade teorier. Under kapitel åtta sammanfattas studiens viktigaste 

slutsatser med en återkoppling till syfte och frågeställning. Avslutningsvis 

presenteras i kapitel nio en avslutande diskussion och förslag på vidare 

forskning. 

4 Tidigare forskning 

John W. Creswell och David J. Creswell (2018) rekommenderar att en studie 

påbörjas med en forskningsöversikt. Med forskningsöversikten motiveras 

varför det valda ämnet bör studeras genom att ta stöd i tidigare forskning 

(ibid, s. 27-29). För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar och studier 

användes främst sökorden mäns våld mot kvinnor, uppbrottsprocess och 

misshandlad kvinna. I följande kapitel presenteras tidigare forskningen under 

fyra olika teman med hänsyn till syfte och frågeställning. Teman bygger på 

återkommande mönster som upptäcktes under tiden som forskningen har 

bearbetats; Våld i nära relation och dess olika former, Mäns våld mot 

kvinnor och dess omfattning, Att lämna en våldsam relation och Våldets 

konsekvenser.  
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4.1 Mäns våld mot kvinnor och dess olika former 

Margareta Hydén (Professor i socialt arbete vid Linköpings universitet) ( 

1992)  skriver i sin doktorsavhandling i socialt arbete Woman Battering as 

Marital Act  om kvinnomisshandel inom äktenskapet. Hydén (1992) kommer 

fram till att våldshändelser kan beskrivas i termer av fyra olika komponenter 

bestående av personer (mannen och kvinnan), positioner (våldsutövare eller 

offer), parförhållande (äktenskap eller samboförhållande) och situation 

(vardaglig situation, krissituation eller socialt utsatt situation). För att förstå 

den enskilda händelsen måste man ha kännedom om samtliga ovanstående 

fyra komponenter (Ibid).  

 

Anne-Lie Steen (Universitetsadjunkt i Sociologi, Högskolan Väst) (2003) har 

på uppdrag av Socialstyrelsen skrivit  rapporten Mäns våld mot kvinnor – ett 

diskursivt slagfält. Steen (2003) skriver i rapporten att mäns våld mot 

kvinnor innebär explicit eller implicit kvinnomisshandel. I rapporten 

definierar Steen mäns våld mot kvinnor som fysiskt och psykiskt våld (ibid, 

18). Vidare utvecklar hon det till att inbegripa kroppsskada, sjukdom eller 

smärta. Med sjukdom menar forskaren psykiskt lidande och chock. Steen 

skriver även om andra former av mäns våld mot kvinnor, exempelvis mord, 

dråp och misshandel som har dödlig utgång, våldtäkt och sexuella övergrepp 

(ibid, 21).  

 

Maria Scheffer Lindgren (fil. Dr i folkhälsovetenskap, lektor i socialt arbete) 

(2009) förklarar i sin kvalitativa doktorsavhandling Från himlen rakt ner i 

helvetet våldets olika former. Det psykiska våldet inkluderar kränkande ord 

och handlingar som riktas till en närstående person. Det psykiska våldet 

inkluderar hot om fysiskt våld, hot om våldsamma konsekvenser och indirekt 

hot om exempelvis självmord. Att rikta hot mot en närstående, husdjur eller 

egendom och begränsning av en närståendes rörelsefrihet, faller också under 

formen psykiskt våld (ibid, s. 14). Det fysiska våldet inkluderar all form av 
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fysisk handling som leder till skada och  smärta för en närstående person. Det 

sexuella våldet inkluderar all form av sexuella handlingar som sker med 

tvång mot en närståendes vilja. Materiellt våld står för den våldsbenägenhet 

som förstör materiella saker i- och utanför hemmet och som leder till oro och 

rädsla (ibid, s. 14-16).  

 

Eva Lundgren (Professor i sociologi, docent i teologi, Dr Art), Gun Heimer 

(Överläkare, professor i kvinnomedicin med inriktning mot våld vid Uppsala 

universitet), Jenny Westerstrand (Jur. Dr i folkrätt och juridik) och Anne-

Marie Kalliokoski (Sociologiska institutionen, Uppsala universitet) (2001) 

använder i den nationella omfångsstudien Slagen dam begreppet våldets 

kontinuum som står för de ovannämnda formerna av våld. Kontinuum tanken 

syftar till att se samband mellan våldets olika former och gör det möjligt att 

förstå att handlingar som i juridisk mening definieras som lindriga, kan 

innebära explicita eller implicita konsekvenser för den utsatta kvinnan. Det 

betyder att handlingarna är allt annat än lindriga för henne. Psykisk, fysiskt 

och sexuellt våld är enligt definitionen av våldets kontinuum, handlingar som 

korsar varandra. Det  finns inga tydliga gränser mellan de olika formerna av 

våld men de har en gemensam nämnare - den utsatta kvinnan drabbas 

negativt (ibid,s.16-17). 

 

4.2 Mäns våld mot kvinnor och dess omfattning 

Mona Eliasson (Professor emerita, psykologi, Högskolan Gävle) och Barbro 

Ellgrim (fil.kand i beteendevetenskap psykologi, Högskolan Gävle) (2006) 

presenterar En kunskapsöversikt om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

Enligt Eliasson och Ellgrim är mäns våld mot kvinnor ett exempel på en 

obalans som existerar i maktförhållandet mellan kvinnor och män. Problemet 

har enligt forskarna alltid funnits men kom att uppmärksammas först på 

1990-talet. Mäns våld mot kvinnor ansågs tidigare vara en privatsak inom 
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familjen och var därför ingenting som det talades högt om (Ibid, s. 10-11). 

Världshälsoorganisationen, WHO (2002) skriver i en rapport att mäns våld 

mot kvinnor förekommer i alla länder oavsett social, ekonomisk, religiös 

eller kulturell grupp. Men främst sker våldet i sådana miljöer där det råder 

ojämlikheter mellan män och kvinnor och där det finns svaga sanktioner för 

den typen av våld. I sådana miljöer förväntas kvinnorna att ta hand om 

hemmet och visa lydnad och respekt för sina män (Ibid, s. 89-90).  

 

Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001) menar att fram till 

år 2001 har det saknats statistiska uppgifter om hur vanligt förekommande 

våld mot kvinnor är. 70% av de 10 000 kvinnor som enkäten skickades till, 

valde att besvara den. Resultaten i studien visar att nästan varannan kvinna 

har någon gång utsatts för våld efter sin 15-årsdag. Av de som svarat har 

2755 kvinnor haft make eller sambo och 35% av de har erfarenhet av våld 

från en tidigare manlig partner (ibid, 10). Fysiskt våld visar sig enligt studien 

vara vanligt förekommande inom parrelationer och sexuellt våld utanför 

parrelationer. Studiens resultat visar också att det är vanligare att yngre 

kvinnor utsätts för mäns våld både i- och utanför parrelation, än äldre 

kvinnor (ibid, 75-76).  

 

Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001) jämför sin studie 

med en omfångsstudie om mäns våld mot kvinnor i Finland. Enligt forskarna 

rapporterar var femte kvinna i Finland om våld från en närstående partner. 

Motsvarande siffra i Sverige visar att var tionde kvinna rapporterar om 

våldet. I studien konstateras att de finska kvinnorna rapporterar mer fysiskt 

våld och hot från makar/sambos än kvinnorna i Sverige. Men det 

gemensamma resultatet för både Finland och Sverige är att våld mot kvinnor 

är utbrett i båda länderna (ibid, s. 80-81). Lundgren, Heimer, Westerstrand 

och Kalliokoski (2001) menar att en stor del av mäns våld mot kvinnor i 

Sverige förblir osynligt eftersom att mycket av våldet aldrig anmäls. Våldet 
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sker ofta av en partner till kvinnan i ett gemensamt hem. Av den anledningen 

menar forskarna att kriminalstatistiken endast uppmärksammar de brott som 

polisen får kännedom om via anmälningar (ibid, s. 13-14). 

 
 

4.3 Att lämna en våldsam relation 

Carin Holmberg (Fil. Dr i sociologi vid Ersta och Sköndal högskola) och 

Viveka Enander (Fil. Dr i socialt arbete vid Göteborgs universitet) (2004) har 

genomfört intervjustudien Varför går hon? Om misshandlade kvinnors 

uppbrottsprocess. Syftet med studien var att förstå kvinnors uppbrottsprocess 

och vad det är som gör att kvinnan lämnar en våldsam relation. Holmberg 

och Enander (2004) kommer fram till att kvinnors uppbrott bör ses som 

minst tre aktiva processer; att bryta upp, att bli fri och att förstå. Dem tre 

aktiva processer inkluderar det fysiska uppbrottet där kvinnan bestämmer sig 

för att lämna i samband med en vändpunkt, frigörelsen från det starka 

emotionella band som kvinnan utvecklar till mannen och slutligen 

uppfattningen och förståelsen för det hon har varit med om (ibid, s. 189-194). 

I studien fokuserar forskarna på det emotionella band och kommer fram till 

begreppet traumatisk bindning. Traumatisk bindning står dels för kärlek, 

rädsla, hat, medlidande, skuld och hopp, men också viljan att förstå, 

beroende och internalisering. Det traumatiska bandet är något som kvinnan 

utvecklar till den misshandlande mannen under processen (ibid,s. 195).  

 

Lindgrens (2009) studie visar att kvinnors uppbrottsprocess är fylld av rädsla 

för mannen och våldet. Förutom rädsla för våldet består uppbrottsprocessen 

av emotionella band och de djupa och långvariga hälsomässiga 

konsekvenserna av våldet. Lindgren beskriver en relation som utgör en 

process där mannen stegvis minskar kvinnans livsutrymme genom 

kontrollbehov samtidigt som kvinnan stegvis utvecklar emotionella band till 

honom.  Först när rädslan växer sig starkare än de emotionella banden, blir 
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uppbrott ett alternativ (ibid, s. 60, 66). Den första fasen i uppbrottsprocessen 

inkluderar flera faktorer som försvårar kvinnans uppbrott, exempelvis 

passionerad förälskelse, våldets smygande förlopp, pendling mellan våld och 

värme, kvinnans anpassning och hopp om förändring, barnen och känslor av 

skam och skuld (ibid, s. 60-61).  

 

Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001) skriver om våldets 

dynamik och normaliseringsprocess. Forskarna menar att erfarenheterna kan 

vara svåra att benämna och definiera enligt den utsatta kvinnan. Kvinnan 

som lever med en våldsam manlig partner lever samtidigt i en process där 

inga skarpa gränser existerar och där våldet gradvis får en annan innebörd. 

Exempelvis kan kvinnan komma att skuldbelägga sig själv och tycka att felet 

ligger i henne och inte i den våldsamma partner som hon lever med. 

Forskarna använder sig av begreppet normaliseringsprocess och menar att 

våldet får en ny tolkning för kvinnan där hon normaliserar våldet som den 

manliga partner utsätter henne för (ibid s.11,16-18, 23-25).  

 

Eliasson och Ellgrim (2006) skriver att den farligaste fasen för en kvinna 

som lever i en våldsam relation är när hon bryter upp med mannen och 

samtidigt polisanmäler honom. De två första månaderna efter separationen 

och polisanmälan är risken störst att kvinnan drabbas av dödligt våld. 

Mannen kan fortsätta att bevaka kvinnan på olika sätt exempelvis på 

arbetsplatsen, på parkeringsplatsen eller utanför bostadsadressen. Om 

mannen inte skulle ha möjlighet att kontrollera kvinnan kan han ge andra 

uppdrag att göra det (ibid, s. 68-69). 

 

4.4 Våldets konsekvenser  
Gun Heimer (Överläkare, professor i kvinnomedicin med inriktning mot våld 

vid Uppsala universitet) (2014) har genomfört forskningsprojektet Kvinnors 
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och mäns utsatthet för våld i ett livs- och befolkningsperspektiv. Enkät- och 

register undersökningen skickades ut till 10 000 kvinnor och 10 000 män 

mellan 18-74 år. Syftet var bland annat att belysa kopplingen mellan utsatthet 

för våld och olika indikatorer på ohälsa. Resultatet visar att bland kvinnor 

som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen eller i vuxen ålder är 

post traumatiskt stress syndrom PTSD, tre till fem gånger vanligare än bland 

andra som inte varit utsatta (ibid, s. 74-75). PTSD innebär ångestfyllda 

återupplevelser av händelsen, undvikande av liknande situationer, 

minnesförluster och en förhöjd arousalnivå. Bland kvinnor som varit utsatta 

för psykiskt våld var symtom på depression dubbelt så vanligt än bland andra 

(ibid). Var tredje kvinna som har varit utsatt för allvarligt sexuellt, 

psykiskt  eller fysiskt våld riskerar ett missbruk av alkohol (ibid, s. 75). Var 

femte kvinna som utsatts för våld uppgav i studien symtom på depression. 

Enligt Heimer (2014) är det samhällets allvarligaste sjukdomstillstånd i flera 

avseenden. Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001) 

konstaterar i sin studie att det gemensamma för fysiska, verbala och sexuella 

övergrepp är att det leder till negativa konsekvenser såväl fysiskt som 

psykiskt för den drabbade kvinnan (ibid, s.16-17).  

 

Rickard Ulmestig (Lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet) och 

Alexandru Panican (Docent vid Socialhögskolan, Lund universitet) (2015) 

belyser i sin intervjustudie om Socialt medborgarskap och möjligheten till ett 

självständigt liv att mäns våld mot kvinnor får stora konsekvenser i form av 

personligt lidande, fysisk och psykisk ohälsa. Kvinnornas nedsatta 

arbetsförmåga, skyddsaspekter eller psykiska- och fysiska skador leder ofta 

till att de blir särskilt ekonomiskt sårbara. Studiens resultat visar att den 

ekonomiska tryggheten för kvinnorna är en viktig del för att känna trygghet 

efter ett uppbrott från en våldsam partner (ibid, s. 325-326). 
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4.5  Motivering till vald tidigare forskning 

Ovan presenteras tidigare forskning under olika teman som baseras på 

gemensamma mönster. Jag har i studien valt att fokusera på mäns våld mot 

kvinnor i nära relation eftersom att ovanstående tidigare forskning visar att 

det är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem. Mäns våld mot kvinnor 

definieras enligt tidigare forskning som sexuellt, fysiskt och psykiskt våld 

som kan få djupa och långvariga hälsomässiga konsekvenser för den utsatta 

kvinnan (Hydén, 1992; Steen, 2003; Lindgren, 2009; Lundgren, Heimer, 

Westerstrand och Kalliokoski 2001; Ulmestig & Panican, 2015; WHO, 2002; 

Heimer, 2014; Eliasson & Ellgrim, 2006; Holmberg & Enander, 2004;). Den 

tidigare forskningen visar även att kvinnors uppbrott bör ses som aktiva 

processer. Kvinnorna som lever med en våldsam manlig partner lever 

samtidigt i en process där inga tydliga gränser existerar. Den farligaste fasen, 

där risk för dödlig utgång finns, är när kvinnan bryter upp med mannen och 

polisanmäler honom (ibid). Av den anledningen konstaterar jag att det är 

viktigt att studera kvinnors erfarenheter av våld.  

 

Forskningen ovan har studerat mäns våld mot kvinnor och dess olika former, 

omfattning, uppbrottsprocess och konsekvenser. Creswell & Creswells 

(2018) menar att ett av syften med forskningsöversikten är att identifiera 

luckor. En kunskapslucka som identifierats är därmed analys av 

självbiografier, som i den tidigare forskningen inte är vanligt förekommande. 

Den vanligaste metoden är antingen kvalitativ eller kvantitativ metod i form 

av intervjuer eller statistik. I enlighet med Creswell & Creswells (2018) 

rekommendationer relaterar jag i studien till den valda tidigare forskningen. 

Genom analys av självbiografier och i likhet med vald tidigare forskning 

ämnar jag att utforska och skapa en djupare förståelse, för hur fyra kvinnor 

berättar om sina erfarenheter av uppbrottet från en våldsam manlig partner. 

Syftet är även att få en djupare förståelse för hur kvinnorna förhåller sig till 

det männen utsatt dem för. En fördel med att analysera självbiografier är att 
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kvinnorna inte styrs utav forskarens intervjufrågor, utan berättar om sina 

erfarenheter av relationen med en våldsam manlig partner. Berättelserna i 

självbiografierna är detaljrika och omfattande och skrivna av kvinnor som 

berättar om relationen från början till slut. Detta gör det möjligt att identifiera 

kvinnornas uppbrottsprocess.  

5 Teoretiska utgångspunkter 
De teorier som används i denna uppsats är Helen Ebaughs (1988) teori om 

rollutträdesprocessen och Eva Lundgrens (2004) teori om våldets 

normaliseringsprocess. Ebaugh beskriver i sin studie processen att lämna en 

befintlig roll för att träda in i en ny social roll. Enligt Ebaugh består hela 

rollutträdesprocessen av fyra faser; Första tvivlen, Sökande efter alternativ, 

Vändpunkten och att skapa Ex-rollen. Syftet med studien är att utforska och 

skapa en förståelse för hur fyra kvinnor berättar om sina erfarenheter av att 

lämna en våldsam manlig partner. Med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställning är därför Ebaughs (1988) teori relevant. Men vad är det som 

sker mellan det att kvinnan för första gången utsätts för våldet tills att hon 

bestämmer sig för att bryta upp? För att besvara studiens andra 

frågeställningen kommer Lundgrens (2004) teori om våldets 

normaliseringsprocess att användas för att analysera empirin. Enligt teorin 

ändras kvinnans inställning successivt när våldet blir till vardag, kvinnan lär 

sig att leva med våldet och på så sätt normaliserar det (ibid).  

5.1 Helen Ebaugh (1988) och The Process of Role Exit 
Första tvivlen 
Det första steget i rollutträdesprocessen är enligt Ebaugh (1988) första 

tvivlen och inträffar när individen börjar tvivla på sin roll eller sociala 

identitet. Det centrala i det första steget är att saker som tidigare togs för 

givet börjar individen att ifrågasätta. Det första steget utvecklas gradvis 

genom att individen först upplever ett missnöje generellt. Orsaken till 
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missnöjet kan exempelvis vara händelser som leder till besvikelser. Så 

småningom börjar individen att identifiera, specificera och formulera det som 

orsakar frustrationen. När individen inser och specificerar det som är 

bekymret, kan olika tecken uppstå som indikerar för sig själv och för 

omgivningen att något inte står rätt till. Individens omgivning kan bidra till 

att påpeka hur situationen är och det kan resultera i att individen ifrågasätter 

sin nuvarande situation och blir medveten om missnöjet. Hur länge individen 

befinner sig i tvivlandet varierar men, enligt Ebaugh (1988) kan individen i 

vissa fall vara fast i tvivlandet och aldrig fortsätta till nästa fas. I andra fall 

blir det första steget utdraget under många år, men kan också ske hastigt och 

resultera i ett utträde inom bara några månader (ibid, s. 41-43, 81-82, 84-86). 

 

Sökande efter alternativ 
I det andra steget är individen medveten om situationen och söker samt 

utvärderar alternativa vägar. Individen jämför för- och nackdelar med att 

lämna den befintliga rollen. En del individer kan i den här fasen, enligt 

Ebaugh (1988),  uppleva en emotionell lättnad. När de kommer till insikt att 

alternativa vägar finns och är hållbara, kan känslor av frihet upplevas 

eftersom att de alltmer börjar föreställa sig själva i den nya rollen (ibid, s. 87-

88, 101).  Ebaugh (1988) menar att hela rollutträdesprocessen påverkas 

av interaktioner från omgivningen. Även om beslutet att lämna är personligt, 

sker det i ett socialt sammanhang och påverkas därmed starkt  av andras 

reaktioner. När individen börjar väga för- och nackdelar bör signifikanta 

andra förtydliga dessa med individens befintliga roll samt tydliggöra 

alternativ. Hur länge individen befinner sig i den andra fasen är beroende av 

flera faktorer: hur starkt socialt stöd de har, om individen har ett starkt stöd 

från familj och vänner kan processen gå snabbt. Om sökandet efter 

alternativa vägar bemöts av negativa reaktioner från omgivningen, kan den 

alternativa sökningsprocessen avbrytas eller fördröjas. En annan avgörande 
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faktor är hur väl medveten individen är om processen som sker (ibid, s. 97-

99, 105-109, 117-119). 
 
Vändpunkten 
 
Efter en period av tvivel och sökande av alternativ når individen enligt 

Ebaugh (1988) det tredje steget i rollutträdesprocessen som är vändpunkten 

och står för det faktiska beslutet att lämna den befintliga rollen. Efter en lång 

process av olycka och missnöje med sin befintliga roll, inser individen att det 

inte går att fortsätta i den olyckliga situationen. Ebaugh menar att 

vändpunkten och lämnandet ofta sker i samband med en aktiv handling som 

indikerar på att ett beslut har fattats. Exempelvis kan det vara att individen 

lämnar in en avskedsansökan till jobbet eller ansöker om skilsmässa (Ibid, s. 

123). I den tredje fasen finns det enligt Ebaugh (1988) fem typer av 

vändpunkter; Specifika händelser, Det sista strået, Tidsrelaterade faktorer, 

Ursäkter och Antingen/eller alternativ. Det sistnämnda, antingen/eller 

alternativ, är enligt Ebaugh vanligt förekommande bland exempelvis 

individer i skilsmässa. Individer som befinner sig i skilsmässa kommer till en 

insikt där de måste välja antingen/eller. Antingen lämnar de äktenskapet eller 

förlorar sig själva (Ibid, s. 132-134). Känslor som är vanligt förekommande i 

den tredje fasen är lättnad, spänning, en känsla av frihet, en känsla av att 

befrias från krav och förväntningar. Det är vanligt att individen efter 

vändpunkten är positiv och glad för att senare uppleva känslor av ensamhet 

och rädsla för självständighet och framtiden. Men Ebaugh (1988) upprepar 

vikten av det sociala stödet och ger ett exempel på en skild kvinna vars syster 

stod bakom henne genom hela processen. Individen berättar att utan sin 

syster skulle hon inte överlevt eller haft modet att ens lämna sin hemska 

situation (ibid, s. 146).  

 

Skapandet av Ex – rollen 
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Den fjärde fasen skapandet av ex-rollen står för hur individerna måste 

förhålla sig till ex-rollen även i den nya rollen. Ebaugh (1988) menar att 

processen att bli ett ex består av ens förflutna, nutid och framtid. När 

individen träder in i en ny roll förmedlar hen att en förändring har skett. Det 

förflutna måste  beaktas i en framtida identitet och innebär att etablerandet i 

den nya rollen måste skilja sig från de tidigare normativa förväntningarna. 

Det finns vissa förväntningar från människor i samhället där de förväntar sig 

ett visst beteende baserat på tidigare identitet (ibid, s. 156). I den fjärde fasen 

tenderar individer att förändra vänskapskretsen som enligt Ebaugh (1988) är 

väldigt vanligt. Individer som exempelvis genomgått en skilsmässa tenderar 

att i den fjärde fasen, umgås mindre med par och med personer som kopplas 

till ex-rollen. Däremot är det vanligt att återuppta kontakten med exempelvis 

gamla klasskamrater eller också söka sig till individer som delar 

gemensamma livssituationer (Ibid,s. 168-169). 

 

5.2 Eva Lundgren (2004) och våldets normaliseringsprocess 

Eva Lundgren (2004) belyser vikten i begreppet våldets 

normaliseringsprocess. Normalisering menar Lundgren, är en process där 

våldet normaliseras, accepteras och försvaras i vardagen. Våldets 

normaliseringsprocess är enligt forskaren en målinriktad strategi från mannen 

där syftet är att uppnå två mål: Att begränsa kvinnan och att kontrollera 

henne genom att växla mellan våld och kärlek. Kvinnans strategi är 

anpassning. Det centrala med våldets normaliseringsprocess menar Lundgren 

(2004) är gränser och hur de utraderas och förskjuts utav kvinnan. Det som är 

acceptabelt eller inte suddas ut och det som tidigare ansågs obegripligt, 

exempelvis våldet, förstås (ibid). Våldets normaliseringsprocess kan delas in 

i tre faser:  

 

Första fasen 
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I den första fasen av normaliseringsprocessen menar Lundgren (2004) att 

kvinnan befinner sig i ett stadie där mannen visar henne uppmärksamhet, 

uppvaktar henne genom att köpa rosor och skriver kärleksförklaringar. Han 

visar att han älskar henne och deras kärlek är fylld med passion. I den första 

fasen sker också våldet för första gången och hon är omedveten om var 

gränserna går. Hon känner sig älskad av mannen och blir därför chockad och 

upplever det som oacceptabelt. Eftersom att kvinnan är omedveten om var 

gränserna går förklarar hon våldet som ett misstag, en engångshändelse utan 

någon orsak. I samband med nästa slag tolkar kvinnan det som att mannen är 

orsaken och inte hon. Mannen däremot ber om förlåtelse och söker efter 

orsaker. Gradvis ökar våldet mer eller mindre och gränserna för vad som är 

okej och inte börjar bli diffusa. Mannen börjar att kombinera våld med 

isolering och kvinnans väninnor kritiseras. Samtidigt växlar han mellan 

värme, emotionell kontroll och hjärntvätt (ibid, s. 37-39). Symtom för 

kvinnan i den första fasen kan vara av yttre fysiska skador (ibid, s. 45).  

 

Andra fasen 

I den andra fasen utvecklas enligt Lundgren (2004) gränsförskjutningen 

gradvis. I den första fasen var kvinnan omedveten om var gränserna går, i 

den andra fasen blir hon istället medveten och upplever hur gränserna suddas 

ut och förskjuts. Lundgren menar att dessa gränsförskjutningar sker ofta 

omedvetet i samband med att kvinnan anpassas till mannens krav på henne 

(ibid, s. 30-31). Det som tidigare var onormalt börjar i den andra fasen 

stegvis att normaliseras och kvinnan anpassar sig till mannens våld. Hon 

börjar att se sig själv som orsak till att han utövar våld och hans verklighet 

börjar bli hennes. Enligt våldets normaliseringsprocess är detta konsekvensen 

av mannens isolering och växling mellan våld, värme och hjärntvätt. Våldet 

har blivit en vardag och han behöver inte längre komma med 

orsaksförklaringar eftersom att det inte handlar om honom (ibid, s. 39-40). 
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Symtom för kvinnan i den andra fasen kan vara diffus smärta, oro, bristande 

beslutsförmåga och muskelspänning (ibid, s. 45). 

 

Tredje fasen 

I den tredje fasen har gränserna suddats ut och enligt Lundgren (2004) vet 

kvinnan inte vad som är acceptabelt eller inte. I den här fasen är våldet 

grövre och sker oftare. Gränsen mellan våld och värme, liv och död har 

suddats ut och enligt Lundgren (2004) inser kvinnan inte alltid hur farligt liv 

hon lever (ibid, s. 44).  Normaliseringsprocessens farligaste konsekvens är 

våldets internalisering, när hans verklighet blir hennes och hon gör våldet till 

sitt eget ansvar. Mannen isolerar kvinnan fysiskt genom att förbjuda henne 

att träffa sina kompisar och hon umgås främst med honom. Detta leder till att 

hon inte kan jämföra onda och goda upplevelser, exempelvis våld och ömhet, 

eftersom att hon bara har honom. I våldets normaliseringsprocess utvecklar 

kvinnan ett känslomässigt beroende för mannen och våldet normaliseras 

(ibid, s. 32-33). I den tredje fasen är det enda rätta att beteckna kvinnan som 

ett offer. Enligt våldets normaliseringsprocess överlever kvinnan fysiskt men 

hennes personlighet har brutits ner. Symtom för kvinnan i den tredje fasen 

kan vara depression, handlingsförlamad, ångest och självmord (Ibid, s. 45). 

 

5.3 Relevans av valda teorier 

Rollutträdesprocessen av Ebaugh (1988) är i min uppsats relevant för en 

ökad förståelse för hur de fyra kvinnorna berättar om sina erfarenheter av att 

lämna en våldsam manlig partner. Ebaugh (1988) presenterar fyra begrepp i 

rollutträdesprocessen som kommer att användas som utgångspunkt för 

analysen av det empiriska materialet i den här studien. Begreppen används 

som rubrik och kommer därmed att löpande användas i analysen. Våldets 

normaliseringsprocess av Lundgren (2004) är relevant för studiens andra 

frågeställning. Teorin ger en djupare förståelse för hur de fyra kvinnorna 
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förhåller sig till det männen utsatt dem för i de respektive relationerna. Om 

Ebaughs (1988) teori berör processens steg, behandlar Lundgrens (2004) 

teori snarare om det som sker däremellan i varje steg, toleransen och 

normaliserandet av våldet.  

 

 

 

6 Metod och material 
 
Ahrne & Svensson (2015) menar att vid val av metod bör forskaren ha 

studiens syfte och frågeställning som utgångspunkt (Ahrne & Svensson, 

2015, s. 19-29). Den här studien har studerat hur fyra kvinnor i fyra 

självbiografier beskriver processen att lämna en våldsam manlig partner. 

Syftet har varit att förstå hur fyra kvinnor förhåller sig till det männen har 

utsatt dem för i den tidigare våldsamma relationen. Den kvalitativa metod har 

varit till hjälp för att besvara studiens syfte och frågeställning. Kvalitativ 

metod innebär att ta del av människors sociala förhållanden, historia, känslor, 

upplevelser och erfarenheter för att skapa en bättre förståelse för det sociala 

fenomenet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 18-20). Den kvalitativa metoden 

inbegriper olika material att samla in för att besvara studiens syfte och 

frågeställning. Livshistoriskt material är ett utav materialen och utgörs av 

självbiografier, intervjuer eller exempelvis journaler. För att besvara mitt 

syfte har således verklighets- och sanningsorienterade berättelser i form av 

självbiografier används (ibid).  

6.1 Narrativ analysmetod 
Min studie fokuserar på kvinnor och deras erfarenheter av 

uppbrottsprocessen. Med utgångspunkt i syfte och frågeställning har narrativ 

analysmetod varit relevant eftersom att syftet med studien är att utforska fyra 
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kvinnors berättelser. Narrativ analysmetod är en vanlig metod bland den 

kvalitativa forskningen och står för berättelsers betydelse i det sociala livet 

(Johansson, 2005, 20-21). Det innebär att forskaren gör ett urval av 

exempelvis självbiografier för att därefter analysera dessa. I denna studie 

analyserades fyra kvinnors självbiografier. Självbiografierna har tolkats ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

på berättelser innebär i min studie att jag inte har producerat en objektiv eller 

generell sanning utan endast en av många versioner av sanningen. 

Berättelserna i självbiografierna synliggör hur fyra kvinnor upplever sitt 

förflutna liv (ibid, 23-24). Narrativ analysmetod innebär också att 

systematiskt tolka andra människors tolkningar. Enligt Johansson (2005, s. 

27) är varje berättelse öppen för en mångfald tolkningar. För att inte riskera 

att blanda in mina egna åsikter i studien har jag valt att ordagrant återge citat 

ur böckerna och analysera dessa med hjälp av två valda teorier. Utifrån 

socialkonstruktionistiskt perspektiv ses inte de fyra berättelser som uttryck 

för hur det faktiskt var eller är utan det är endast berättelser av fyra kvinnors 

erfarenheter och upplevelser av sina liv (ibid, 25-26).  

6.2 Urval och avgränsningar 
Jag har i denna studie fördjupat mig i fyra självbiografier om mäns våld mot 

kvinnor. Självbiografierna valdes målstyrt med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställning. Ett målstyrt urval innebär att jag har valt ut fyra 

självbiografier strategiskt. Jag har enbart valt de självbiografier som är  

relevanta för mina forskningsfrågor (Bryman, s. 496,498-499). Vid valet av 

självbiografier utgick jag från urvalskriterierna som presenteras i det här 

kapitlet.  

 

Urvalskriterierna som jag har utgått ifrån i min studie är först och främst att 

temat i självbiografierna ska vara om mäns våld mot kvinnor. Våldet skall ha 

utövats i Sverige och böckerna skrivna på svenska. I självbiografin skall 
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kvinnan vara ett offer och mannen förövare i en parrelation. Efter att ha gått 

igenom tidigare forskning kan jag konstatera att det är mer förekommande att 

kvinnan är offer och mannen förövare i en relation, än tvärtom. Med det sagt 

menar jag inte att det inte förekommer en relation där kvinnan är förövare 

och mannen offer utan jag har enbart tagit hänsyn till studiens syfte och 

frågeställning. Ett annat krav har varit att kvinnan skall ha lämnat en våldsam 

manlig partner som har orsakat henne fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det 

har också varit av vikt att det är en självbiografi och inte biografi. 

Självbiografierna skall vara skrivna av kvinnan själv och inte av någon annan 

(Bryman, s. 658-660).  

 

För att hitta självbiografier som är relevanta för min studie har jag med 

sökordet “självbiografier, mäns våld mot kvinnor” sökt på bland annat 

Google, Karlskrona stadsbibliotekets hemsida, Blekinge Tekniska Högskolas 

bibliotek i Karlskrona och Adlibris eller Bokus. Sökordet och källorna har 

hjälpt mig att finna en hel del böcker om våld i nära relationer samt mäns 

våld mot kvinnor. Efter att ha läst in mig närmare på de flesta böcker kunde 

jag utesluta vissa och slutligen välja endast fyra självbiografier. Jag anser att 

fyra självbiografier är tillräckligt för att i min studie kunna besvara syftet och 

forskningsfrågan. Genom att ha fokuserat på enbart fyra självbiografier har 

det varit möjligt att identifiera uppbrottsprocessens steg och hur kvinnorna 

förhåller sig till det männen utsätter dem för i de respektive relationerna. 

Med andra ord har det varit möjligt att finna svarsmönster med hänsyn till 

syfte och frågeställning. Utöver det har jag vid valet av antalet böcker tagit 

hänsyn till studiens omfång.  

6.3 Presentation av empiriskt material 
Pia Johansson (2019) har skrivit självbiografin För ditt eget bästa. I boken 

berättar Pia om hennes fem år med Fredrik, en man som bröt ner henne 

psykiskt och fysiskt. Åsa skriver i sin självbiografi om bland annat den skuld 
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hon känner över att hon inte lämnade Fredrik första gången han genomförde 

övergreppet. Hon kände sig som ett passivt offer och utifrån de 

förutsättningar hon hade satte hon gränser, förklarade sina behov och 

försökte skydda sig själv. Fredrik struntade i hennes gränser, struntade i 

hennes behov och han gjorde som han kände för. I självbiografin berättar Pia 

om den man hon älskade som inte kände kärlek, hon berättar om alla de 

konsekvenser han lämnade efter sig när hon slutligen lyckades bryta sig loss 

och lämna (ibid).  

 

Maria Blomqvist (2014) har skrivit självbiografin En vacker dag lämnar jag 

honom. Boken handlar om hur Maria, tjugoåtta år gammal, träffar Erik som 

fick henne att känna sig uppskattad och på ett speciellt sätt eftertraktad. Erik 

berättade gärna stolt för andra om vilken kvinna han hittat. För Maria mätte 

han sin kärlek väldigt ofta och berättade hur hon aldrig skulle lyckas visa 

honom den kärlek han visar för henne. I självbiografin berättar Maria om 

hennes liv i en kraftfull, livsfarlig passion. Kasten mellan kärlek, hopp och 

förtvivlan ledde till att hon tappade bort sig själv och hennes barn. Allt det 

onormala blev normalt i hennes vardag och ju mer motstånd hon gjorde desto 

längre höll han på med sin terror. Tillslut inser Maria att det bara finns en 

väg ut och det var bort. Bort från honom (ibid).  

  

Christell Andersson (2018) har skrivit självbiografin Från knytnävsslag till 

egen identitet. I boken berättar Christell om hennes 30 år av våld där allt i 

hennes liv handlade om var att hålla henne och hennes barn vid liv. Allt det 

onormala blev normalt och det hela började när hon var 17 år. Hennes vardag 

bestod av kränkningar, hot, psykiskt och fysiskt våld. I boken skriver 

Christell hur den psykiska misshandeln var värst, det är den som bröt ner 

henne bit för bit tills det inte fanns något kvar av henne. Hon beskriver 

hennes exmake som en man med en narcissistisk personlighetsstörning med 

extrema kontrollbehov. Utåt sett var han enligt Christell den perfekta 
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svärmorsdrömmen och hennes föräldrar älskade honom. Men för Christell 

var han allt annat än perfekt och i boken berättar hon om hon flera gånger i 

veckan blev hotad, hur hennes hälsa stegvis påverkades och hon levde med 

svår ångest (ibid).   

 

Lena Bivner (2019) har skrivit självbiografin Helvetet jag kallade kärlek. I 

boken berättar Lena om hennes fem år i en relation med Peter som psykiskt 

och fysiskt misshandlade henne. Det var fem år av destruktiv kärlek där 

hennes tillvaro pendlade mellan ömhet och aggression, värme och kyla och 

om de underbara smekningarna som blev till hat, hot och kontroll. Lena 

skriver om hennes liv där hon inte ägde sina känslor, de ägde Peter. Hon 

levde i en relation där hon inte bestämde över sitt liv, det gjorde han. Hon 

bestämde inte över sin kropp, det gjorde han. När han blev allt starkare, blev 

Lena svagare.  Varje timme blev till slut för henne oförutsägbar och hon 

skriver om hur svårt det är att lämna den typen av relation. Men det är 

möjligt (ibid). 

6.4 Bearbetning av empiriskt material 
 
Bearbetning av det empiriska materialet har skett med utgångspunkt i det 

som Rennstam & Wästerfors (2015) menar med sortera, reducera och 

argumentera. Efter identifiering av urvalskriterierna och valda självbiografier 

påbörjade jag läsningen av dessa i flera omgångar. I samband med läsningen 

antecknade jag och markerade all relevant information som kan vara till hjälp 

för att besvara studiens syfte och frågeställning. Genom Rennstam & 

Wästerfors bearbetning framkom förutom ett vanligt förekommande mönster, 

även att de fyra begrepp av Ebaughs (1988) rollutträdesprocess är möjliga att 

använda som utgångspunkt i analysen av det empiriska materialet. De fem 

teman är; Passionerad kärlek, Första tvivlen, Sökande efter alternativ, 

Vändpunkten och Att skapa ex-rollen. Argumenteringen redovisar jag med 

hjälp av Robert Emersons och hans kollegors så kallade excerpt-commentary 
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units som innebär att jag redovisar resultatet genom utdrag från empirin som 

följs av analytiska kommentarer (Rennstam & Wästerfors, 2015 s. 51). Det 

empiriska materialet har som nämnt tidigare i uppsatsen, tolkats ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Kvinnornas upplevelser och 

uppfattningar är skrivna ur deras perspektiv och står därmed inte för en 

objektiv eller generell sanning utan det är enbart deras versioner av 

sanningen (Johansson, 2005 s. 25-26).  

 

6.5 Forskningsetiska principer 
Forskare styrs av forskningsetiska principer som har i syfte att skydda 

individers integritet. Ahrne & Svensson (2015) menar att en avvägning bör 

ske mellan att fritt genomföra en forskning och att respektera de individer 

som kommer att vara en del av forskningen. Den här studiens empiriska 

material består av självbiografier om mäns våld mot kvinnor i nära relation. 

Självbiografier är offentliga böcker och är tillgängliga för allmänheten på 

exempelvis bibliotek. Av den anledningen anser jag att det inte har varit 

nödvändigt att jag informerar individerna om studiens syfte. Som författare 

till denna studien ansvarar jag för att valda självbiografier och det empiriska 

materialet används på ett korrekt sätt. Det empiriska materialet har 

återberättats i form av citat från böckerna och därmed har jag sett till att 

berättelserna inte förvrids. Självbiografierna har behandlats med precision, 

försiktighet och objektivitet. De namn som används i böckerna har används 

även i den här studien. Självbiografierna används enbart till studiens syfte 

och frågeställning och min avsikt är inte att på något vis skada de fyra 

kvinnor som skrivit självbiografierna. De fyra etiska kraven är svåra att 

förhålla sig till vid analys av självbiografier men jag har under studiens gång 

gjort mitt bästa för att hantera och tolka materialet med noggrannhet och 

försiktighet.  
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De fyra forskningsetiska principer som studenten och forskaren måste 

förhålla sig till är; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ahrne & Svensson, 2015). Det 

innebär att forskaren skall tilldela berörda personer information om studiens 

syfte, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagandet. 

Principerna innebär också att deltagarna i en studie har rätt att bestämma sin 

medverkan och om deltagaren är minderårig skall godkännande av 

föräldrarna inhämtas. Samtliga personer som är en del av studien skall 

behandlas med konfidentialitet där personuppgifter skall behandlas på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Slutligen står de etiska 

principerna även för att alla uppgifter som samlas in om enskilda individer 

endast skall användas i forskningssyfte (Ibid, s. 170-172). Inledningsvis 

skrev jag att det i min studie har varit svårt att förhålla mig till de fyra etiska 

kraven. Självbiografierna är offentliga handlingar och därmed har jag inte 

behövt ta hänsyn till exempelvis konfidentialitet. Jag har heller inte 

informerat kvinnorna om studiens syfte eftersom att självbiografierna finns 

att låna på bibliotek. Som forskare till den här studien har jag behandlat 

materialet med försiktighet och enbart i forskningssyfte.   

 

7 Resultat och analys 

I det här avsnittet redovisas resultatet och analysen av det empiriska 

materialet. Resultat och analys struktureras med utgångspunkt av Ebaughs 

(1988) teoretiska begrepp om rollutträdesprocessen. Inledningsvis börjar 

analysen med ett gemensamt mönster hos kvinnorna, nämligen att dem 

upplevde en passionerad kärlek i början av det våldsamma förhållandet. 

Resultatet analyseras också med hjälp av Lundgrens (2004) teori om våldets 

normaliseringsprocess. Resultat presenteras under varje begrepp i form av 

ordagranna citat ur självbiografierna och under varje citat presenteras analys. 
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Teorierna, empirin och analysen kommer på så vis att besvara mitt syfte och 

frågeställning. 

 

7.1 Passionerad kärlek 
 
Ett tydligt mönster hos samtliga kvinnor i de fyra självbiografierna är att de 

börjar med att berätta hur deras förhållande inledningsvis var. Kvinnorna 

börjar med att beskriva hur deras förhållande i början var kärleksfullt med 

känslan av passion. Lena beskriver:  

 

”På bara några sekunder hade jag lyckats bli förälskad. Det var Peters sätt 

att se på mig, ta på mig och bekräfta mig som allt för snabbt fört mig till 

detta trånande tillstånd” (Bivner, 2018, 14) 

 

Lundgren (2004) menar att i det tidiga skedet, d.v.s. i första fasen av våldets 

normaliseringsprocess är det vanligt att kvinnan träffar en man som visar 

henne uppmärksamhet och känslan av att han vill att de ska vara tillsammans 

hela tiden. I den första fasen visar han enligt Lundgren (2004) förälskelse 

och en passionerad kärlek och detta beskriver Lena inledningsvis i sin 

självbiografi. Hon berättar hur Peters sätt att se på henne, ta på henne och 

bekräfta henne gjorde henne förälskad (Bivner, 2018). Lundgren (2004) 

skriver att den uppmärksamhet, kärlek och passion som mannen visar även 

kan signalera en fara. Detta kan kvinnorna ha haft svårt att föreställa sig i ett 

tidigt skede eftersom att de inte förväntar sig ett våldsamt förhållande (ibid, 

38). En annan kvinna börjar sin berättelse med att berätta hur mannen 

inledningsvis fick henne att känna sig speciell samtidigt som han gjorde 

henne osäker. Pia menar:  

 

” Jag ville ha mer av honom. Men vad ville han? Vissa stunder, som när jag 

fick rosorna, kändes det som om han dyrkade mig. Andra var det som om han 
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hade stängt av allt, som nu på morgonen när han bara ville iväg. ” 

(Johansson, 2019, 22) 

 

Pia berättar om hur mannen fick henne att vara osäker vissa stunder och 

andra stunder köpte han rosor. Hon berättar om att han inte var tydlig med 

vad han ville (Johansson 2019). Detta kan i enlighet med 

normaliseringsprocessen tolkas som en växling mellan ont och gott. 

Lundgren (2004) menar att det är det mest effektiva sättet att internalisera 

våldet hos kvinnor (ibid, 55). Enligt våldets normaliseringsprocess utvecklar 

kvinnan tillgivenhet till mannen när han är kärleksfull, snäll och god. När 

han sedan växlar till den onda och distanserade sidan skapar det ett 

känslokaos hos kvinnan, det innebär att kvinnan blir osäker och inte vet vad 

hon vill. I ett tidigt skede av relationen talar Pia om en växling mellan ont 

och gott (Johansson 2019). Lundgren (2004) belyser att det från det steget 

inte är långt till att våldet blir ett uttryck för kärlek (ibid, 55). Ett exempel på 

det är Maria som beskriver en särskild situation när Erik tre veckor efter att 

de flyttade ihop misshandlade henne för första gången. Maria berättar:  

 

 ”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 [..] Jag blev 

överrumplad och jag kände mig väldigt rädd och förnedrad, men ändå var 

jag helt säker på att detta var en engångsföreteelse och ett misstag från hans 

sida. Jag hade aldrig en tanke på att rusa ut från huset, inte heller på att 

avsluta vårt förhållande (Blomqvist, 2014, 33-34)   

 

Enligt våldets normaliseringsprocess visar mannen i den första fasen kärlek 

och uppmärksamhet. Men det är i den första fasen som även våldet sker för 

första gången (Lundgren, 2004, 38-39). Ovanstående citat är ett exempel på 

ett förhållande där våldet skedde i den tidiga fasen. Maria berättar att endast 

ett par månader och tre veckor efter att de flyttade ihop misshandlade han 
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henne för första gången (Blomqvist, 2014). Enligt normaliseringsprocessen 

är kvinnan i första fasen omedveten om var gränserna går. Av den 

anledningen förklarar hon våldet som ett misstag, en engångshändelse utan 

någon orsak (Lundgren 2004, 38-39). Normaliseringsprocessen menar också 

att det är först i nästa slag som kvinnan förstår att det är mannen som är 

orsaken till våldet (ibid).  

 

7.2 Första tvivlen 

Majoriteten av de fyra kvinnor berättar om olika situationer och händelser 

som ledde till att de upplevde ett missnöje generellt, tidigt i förhållandet. Det 

första steget i rollutträdesprocessen utvecklas gradvis genom att individen 

först upplever ett missnöje generellt. Ett sätt att uppleva missnöje och 

besvikelse på berättar Pia om i sin självbiografi, hon beskriver en situation 

när hon var sjuk och Fredrik inte syntes till. Pia menar:  

 

”I fyra dagar låg jag utslagen i sängen med fyrtio graders feber. Det enda 

jag orkade med var att sova [..] Varför har du inte sett till mig? Han tittade 

uttryckslöst på mig och sa: jag vill inte bli smittad, fattar du väl. Jag har 

sovit på soffan [..] Jag funderade i ett par timmar. Och kom fram till att det 

här inte funkade. Det var inte ett sådant förhållande jag ville ha. Jag skulle 

lämna honom. Och jag kände mig stark i mitt beslut.” (Johansson, 2019, 

118)  

 

Enligt Ebaugh (1988) inträffar första tvivlen när individen börjar tvivla på 

sin roll. Det första steget i rollutträdesprocessen utvecklas gradvis genom att 

individen först upplever ett missnöje generellt. Orsaken kan vara att olika 

händelser leder till besvikelser. Ett exempel på det är ovanstående citat från 

Pia som berättar om en situation när hon var sjuk. Fredrik valde att enligt Pia 

sova på soffan istället för att finnas till för henne. Hon menar på att  ”Om inte 
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den omtänksamheten fanns, vad var då poängen? ” (Ibid). Efter att hon 

funderade ett tag kom hon fram till att det inte var det förhållandet hon ville 

ha och hon ville lämna honom. Det kan tolkas som det  första tvivlen enligt 

rollutträdesprocessen som sker när individen börjar att identifiera, specificera 

och formulera det som orsakar besvikelsen. Individen börjar ifrågasätta sin 

situation och blir medveten om missnöjet. I citatet ovan kan det enligt teorin 

om rollutträdesprocessen tolkas som att Pia är medveten om missnöjet 

eftersom att hon skriver att det inte var ett sådant förhållande hon ville ha. I 

enlighet med Ebaugh (1988) kan det tolkas som att hon befinner sig i det 

första steget där första tvivlen sker och hon är medveten om sin situation. 

Enligt normaliseringsprocessens börjar gränserna för vad som är okej och 

inte, att blir diffusa (Lundgren, 2004, 38). Det kan vara en förklaring till att 

Pia inte väljer att lämna trots att hon beslutat sig för att göra det enligt 

ovanstående citat. När en individ befinner sig i tvivlandet och börjar inse att 

något är fel, kan enligt Ebaugh (1988) omgivningen bidra till att ytterligare 

påpeka att något inte stämmer. Nedan presenteras ett exempel där 

omgivningen i Lenas liv ifrågasätter och påpekar hennes situation. Lena 

berättar:  

 

”Mina vänner och Förståndet gav mig rådet att lämna honom, du mår inte 

bra av att hela tiden gå och vara orolig för hans ilska [..] Någonstans visste 

jag att de hade rätt men jag och känslan sa; försök lite till, kanske blir han 

snäll och mindre labil om han förstår hur mycket du tycker om honom.” 

(Bivner, 2018, 123) 

 

I första tvivlen kan enligt Ebaugh (1988, 81-82) omgivningen bidra till att 

påpeka och ifrågasätta kvinnans situation för att hon också ska börja tvivla. I 

ovanstående citat går det att enligt våldets normaliseringsprocess tolka att 

Lena innerst inne visste att hennes omgivning hade rätt. Trots detta valde hon 

att försöka lite till. Våldets normaliseringsprocess menar att gränserna för 
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vad som är okej och inte har förskjutits och därför förstår kvinnan inte hur 

farligt hon lever (Lundgren, 2004, 44). I ovanstående citat skriver Lena 

indirekt att hon är orsaken till hans beteende. Om hon får honom att förstå 

hur mycket hon tycker om honom, kanske han ändras. 

Normaliseringsprocessen förklarar detta med att kvinnan går från att vara 

underordnad till att vara öppet undergiven. Kvinnans förskjutning av gränser 

sker i samband med att kvinnan anpassas till mannen (Lundgren, 2004, 31). 

Enligt Ebaughs (1988) teori kan kvinnan vara fast i tvivlandet och i andra fall 

blir det utdraget under många år. För Christell blev det utdraget under 30 år 

vilket hon berättar i nedanstående citat:   

 

”Dörren slog igen och jag kunde inte med egen kraft ta mig ut. 30 år senare 

öppnades dörren igen…” (Andersson 2018, 7) 

7.3 Sökande efter alternativ 
I det andra steget av rollutträdesprocessen är individen medveten om sin 

situation och söker sig därför till alternativa vägar. Enligt Ebaugh (1988) kan 

individer i den här fasen uppleva en emotionell lättnad. Ett exempel på en 

upplevd lättnad är Pia, hon upplever en lättnad när hon erbjuds ett 

andrahandskontrakt till en lägenhet. Pia berättar:  

 

”Två dagar senare fick jag trots allt tag på ett andrahandskontrakt,  för 

femtusen kronor i månaden; en jättefin trea. Enda minuset var att hyrestiden 

var begränsad, tre månader bara [..] Den största känslan inom mig då var: 

lättnad.”  (Johansson 2019, 283-284) 

 

I ovanstående citat berättar Pia om den lättnad hon kände när ett alternativ 

dök upp för henne. Enligt rollutträdesprocessen kan det tolkas som att Pia 

under en längre tid väntat och sökt efter alternativ, hon berättar: ”Jag var 

desperat efter att hitta ett boende” (Ibid, s. 282).  I det andra steget är 
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individen medveten om sin situation och söker sig därför till alternativa 

vägar. Pia är medveten om sin situation och hennes alternativ är att flytta från 

Fredrik, men för det krävs ett boende att flytta till. När Pia erbjuds 

lägenheten jämför hon för- och nackdelar. Pia berättar: 

 

”Enda minuset var att hyrestiden var begränsad, tre månader bara. Men det 

spelade ingen roll. Jag behövde komma ut ur huset, det var det viktiga.” 

(Johansson 2019, s. 283) 

 

Ebaugh (1988) menar också att sökandet efter alternativ sker i ett socialt 

sammanhang och påverkas av individens omgivning. Hur länge en individ 

befinner sig i den andra fasen är beroende av hur starkt socialt stöd de har 

från familj och vänner. Tidigare nämndes Christell vars relation blev 

utdragen under 30 år. Christell berättar:  

 

”Så till slut sögs jag in i hans värld där han långsamt, med små steg, började 

isolera mig, tillsammans med bara honom [..] Ganska snart försvann mina 

vänner, jag hade efter ett tag inga vänner kvar. ” (Andersson, 2018 s. 7) 

 

Christell berättar att Heikki stegvis isolerade henne från hennes omgivning 

och efter ett tag var det bara hon och han kvar. Hon menar på att han älskade 

henne så mycket och hon borde vara glad och lycklig över isoleringen 

(Andersson, 2018). Ebaugh (1988) förklarar detta med det andra steget i 

rollutträdesprocessen där beslutet att lämna är personligt men sker i ett 

socialt sammanhang. För att processen skall gå snabbt krävs ett socialt stöd 

där omgivningen tydliggör alternativ. Enligt Ebaugh (1988) kan Christells 

fördröjda relation förklaras med att hon isolerades från omgivningen och 

upplevde inget stöd. Detta bekräftas även av Lundgrens (2004) 

normaliseringsprocess. I den tredje fasen av normaliseringsprocessen har 

mannens verklighet blivit kvinnans verklighet. Heikki isolerar Pia fysiskt och 
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det leder till att hon inte kan jämföra onda och goda upplevelser, d.v.s. våld 

och ömhet. Enligt våldets normaliseringsprocess överlever Pia fysiskt men  

hennes personlighet har brutits ner och hon insåg inte alltid hur farligt liv hon 

levde. Ett annat exempel på en kvinna som är medveten om sin situation och 

söker efter alternativ är Lena. Lenas relation var inte lika långvarig som Pias. 

Lena berättar:  

 

” Känslan av att Peter aldrig skulle bli normal växte sig allt starkare och att 

jag måste göra någonting åt min situation [..] Jag hade nu kommit till en 

punkt då jag på allvar kände obehag varje gång vi skulle ses [..] (Bivner 

2018, s. 123-124) 

 

I citatet ovan berättar Lena att hon måste göra något åt sin situation som 

enligt Ebaugh (1988) kan innebära att hon är medveten om den. Lenas 

relation blev 5 år, vilket jämfört med Pias är en kortvarig relation 

tidsmässigt. I boken berättar Lena om hennes stöd från omgivningen. Hennes 

vänner gav henne rådet att lämna honom och tydliggjorde att hon inte mår 

bra. Enligt Ebaugh (1988) kan processen gå snabbt om individen har ett 

starkt socialt stöd. Trots att hon visste att de hade rätt, fortsatte hon vara med 

honom och hoppet om att han skulle bli lugn och snäll fanns i henne. Bara 

om hon får honom att förstå hur mycket hon tycker om honom. Att hon 

fortsatte vara med honom trots att hennes vänner gav henne rådet att lämna, 

kan enligt Ebaugh (1988) förklaras med att Lena inte var fullt  medveten om 

situationen hon befann sig i, även om hon var till en viss grad enligt citatet 

ovan. Utifrån teorin om våldets normaliseringsprocess kan det förklaras som 

konsekvensen av mannens växling mellan våld, värme och hjärntvätt 

(Lundgren, 2004).    
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7.4 Vändpunkten 

Efter första tvivlen och sökande efter alternativ är nästa steg i processen 

vändpunkten. Vändpunkten står för det faktiska lämnandet efter en lång 

process av missnöje. Enligt Ebaugh (1988) sker vändpunkten i samband med 

en aktiv handling som indikerar på att ett beslut har fattats att lämna rollen. 

Maria är en av de fyra kvinnor som beskriver vändpunkten och hur Eriks 

försök att köra över henne fick henne att till slut polisanmäla honom. Maria 

berättar:  

 

”Den här gången hade jag sagt till mig själv att nu fick det vara nog! 

Äntligen hade jag polisanmält honom! [..] Poliserna satte sig tillsammans 

med mig i köket och frågade vad som hänt. Jag berättade om händelsen med 

bilen och Eriks försök att köra över mig. ” (Blomqvist, 2018 s. 106) 

 

I ovanstående citat berättar Maria om hennes vändpunkt som blev den aktiva 

handlingen, en polisanmälan mot Erik. Det som fick henne att polisanmäla 

honom är händelsen när han plötsligt gasade med bilen rakt emot Maria och 

stannade bara några millimeter från henne. I boken berättar Maria om hur 

Erik älskade att skrämma henne, men nu fick det enligt henne vara nog. 

Enligt Ebaugh (1988) inser Maria i citatet ovan att det inte går att fortsätta i 

den olyckliga rollen. Enligt Lundgrens (2004) normaliseringsprocess har 

våldet blivit en vardag för Maria. Hon har kommit till en insikt där hon måste 

välja att antingen lämna rollen eller förlora sig själv. I den tredje fasen menar 

Ebaugh (1988) känslor som lättnad, spänning och en känsla av frihet vanligt 

förekommande. Maria berättar att hon inte upplevde de känslorna utan:   

 

”Då kände jag bara en tomhet [..] Egentligen upplevde jag inte någon 

lättnad, utan bara en rädsla för vad som skulle komma att hända sedan.” 

(Blomqvist 2018, s. 107) 
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Ebaugh (1988) menar att individen efter vändpunkten är positiv och glad för 

att senare uppleva känslor av ensamhet och rädsla. I samband med 

polisanmälan och det första citatet berättar Maria om anmälan med begreppet 

”äntligen” vilket enligt Ebaughs (1988) tredje fas kan tolkas som en känsla 

av lättnad och positivitet för att senare uppleva känslor av ensamhet och 

rädsla (ibid). Även Pia berättar om hur hon efter vändpunkten upplevde ett 

känslomässigt helvete:  

 

”Jag hade flytt från helvetet med Fredrik, till ett ännu värre känslomässigt 

helvete. Det här är så viktigt att tala om. Det är inte så att man bara lämnar 

ett destruktivt förhållande bakom sig och går vidare i livet [..] Jag var så 

jävla ensam. Så ensam som man är när man inte har sig själv. ” (Johansson, 

s. 326) 

 

I ovanstående citat beskriver Pia hur hon upplevde ett känslomässigt helvete 

och en stark känsla av ensamhet. Hon upplevde likt Maria, negativa känslor 

vid det faktiska beslutet att lämna, snarare än känslor av lättnad. I den tredje 

fasen menar Ebaugh (1988) att det är vanligt att uppleva känslor av 

ensamhet. Utifrån Lundgrens (2004) teori om våldets normaliseringsprocess 

utvecklade Pia ett känslomässigt beroende för mannen. Pia menar:  

 

”Jag var ingen utan Fredrik. Ingen i mig själv. Jag hade blivit som en 

förlängning av honom, av hans tankar, åsikter och handlingar. ” (Johansson, 

s. 326) 

 

Det kan enligt Lundgrens (2004) normaliseringsprocess tolkas som att hans 

verklighet har blivit hennes. I ovanstående citat berättar Pia att hon inte är 

någon utan Fredrik och att hans tankar, åsikter och handlingar är hennes. Hon 

kunde enligt henne inte fatta några beslut själv utan var beroende av honom. 

Att hon blev beroende av honom känslomässigt kan enligt Lundgren (2004) 
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vara en förklaring till varför hennes känslor av ensamhet är så starka i 

vändpunkten. Lena däremot, berättar i sin bok om hur hon vid det faktiska 

beslutet att lämna upplevde en lättnad. Lena berättar:  

 

”Initialt kände jag en enorm lättnad av att äntligen vara fri, men bara efter 

några dagar kom saknaden efter Peter.” (Bivner 2018, s. 124) 

 

Ovan bekräftar Lena det Ebaugh (1988) menar med att det är vanligt att 

individen är positiv och glad för att senare uppleva känslor av ensamhet.  

Lena beskriver hur hon inledningsvis kände en enorm lättnad av att äntligen 

vara fri. En känsla av att befrias från krav och förväntningar är enligt den 

tredje fasen av rollutträdesprocessen, vanligt förekommande. 

 

7.5 Ex – rollen 
Efter vändpunkten och det faktiska beslutet att lämna, innebär den fjärde och 

sista fasen att skapa ex-rollen. Att skapa ex-rollen innebär att kvinnan måste 

förhålla sig till ex-rollen även i den nya rollen som hon kliver in i. När 

kvinnan går in i en ny roll förmedlar hon att en förändring har skett. Ett sätt 

att göra detta på berättar Christell om, nämligen att kalla till en träff med sina 

syskon och mor. Christell berättar:  

 

”Jag började att berätta om mig själv och mitt liv från början, hur det var för 

mig i ett tidigt skede[..] Första gången jag åkte på rejält med stryk var jag 

blåslagen, fick missfall, hade blåklocka och fläskläpp. Dagen efter träffade 

jag dig mamma och en person till, men det hände ingenting, då förstod jag 

att jag var ensam, sa jag med en samlad röst.” (Andersson 2018, s.74) 

 

Ebaugh (1988) menar att den fjärde fasen och processen att bli ett ex består 

av ens förflutna, nutid och framtid. I ovanstående citat berättar Christell hur 
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hon under en träff med sina syskon och mor inledde med att berätta om sitt 

liv från början, d.v.s. det förflutna. Genom att kalla till en träff var Christells 

sätt att förmedla att en förändring har skett eftersom att hon inte hade gjort 

detta tidigare. Ebaugh (1988) menar att det förflutna måste beaktas i en 

framtida identitet. Ett annat sätt att förmedla att en förändring har skett är 

som i Pias självbiografi, att beskriva nutiden. Pia berättar:  

 

” Jag sörjer alla år jag förlorade, alla vänner jag tappade kontakten med. 

Jag sörjer att jag förlorade mig själv. Samtidigt känner jag djup tacksamhet 

över tiden jag har kvar, att jag funnit mig själv igen, som den jag är nu, och 

att jag fått en chans att reparera relationen till mina barn [..] Jag kan ärligt 

säga att jag mår bra nu. Jag är lycklig. Jag återerövrar mig själv, platser 

och relationer. ” (Johansson 2019, s. 383-384) 

 

Pia berättar om det förflutna genom att hon sörjer alla de förlorade åren och 

förlorade vänner. Hon berättar även om den tacksamhet hon känner över 

nutiden och framtiden. Att hon hittat sig själv och reparerat relationen med 

sina barn och att hon återerövrat andra relationer. Enligt Ebaugh (1988) 

tenderar individer i den fjärde fasen att umgås mindre med personer som 

kopplas till ex-rollen. Det är dock vanligt att relationer återupptas med gamla 

kontakter eller att söka sig till individer som delar gemensamma 

livssituationer. En av de fyra kvinnorna som efter vändpunkten sökte sig till 

individer som delar gemensamma livssituationer är Maria. Maria berättar:  

 

”Det enda jag ville var att komma till en samtalsgrupp med andra kvinnor 

som varit i liknande händelser [..] Jag behövde utomstående hjälp för att 

lära mig att släppa tankarna på de övergrepp jag hade varit med om. Jag 

insåg också att min historia påverkade mitt liv och mina förhållanden med 

männen som jag mötte. Många i min närhet orkade inte höra på mig 

längre.” (Blomqvist 2018, s. 173,175) 



 

36(44) 
 

 

I boken berättar Maria om hur hon sökte hjälp hos kvinnojourer och det enda 

hon ville var att tala med kvinnor som varit i liknande situationer. Hon 

upplevde sig själv som jobbig eftersom att personer i hennes omgivning inte 

orkade lyssna på henne (Blomqvist, 2018). Ebaugh (1988) menar att det 

finns vissa förväntningar från människor där de förväntar sig ett visst 

beteende baserat på tidigare identitet. Den nya rollen måste skilja sig från de 

tidigare normativa förväntningarna. Maria berättar i ovanstående citat att hon 

hade svårt att släppa hennes förflutna och att hennes historia påverkade 

hennes liv efter vändpunkten. Det kan vara en förklaring till att personer i 

Marias omgivning, enligt henne, inte orkade lyssna på henne. Vidare menar 

Ebaugh (1988) att individer i den nya rollen förhåller sig till ex-rollen och ett 

sätt att göra det på är som i ovanstående citat. Att söka sig till och träffa 

personer med gemensamma livssituationer kan underlätta bearbetningen av 

allt som det Pia, Lena, Maria och Christell fått vara med om.  

 

8 Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att utforska och skapa en förståelse för hur 

fyra kvinnor berättar om sina erfarenheter av att lämna en våldsam manlig 

partner. Syftet har även varit att utforska hur kvinnorna förhåller sig till det 

männen utsätter dem för i de respektive relationerna. Det som framgår i 

studiens resultat och analys är först och främst att majoriteten av kvinnorna 

inleder sina berättelser med att beskriva hur deras förhållande började som 

kärleksfullt och passionerat. Kvinnorna berättar att männen gav de 

uppmärksamhet, kärlek och passion men också känslan av osäkerhet. 

Lundgren (2004) menar att det är vanligt att en man inledningsvis visar 

uppmärksamhet och kärlek men det kan även signalera en fara. Det är något 

som kvinnor kan ha svårt att föreställa sig i ett tidigt skede eftersom att de 
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inte förväntar sig ett våldsamt förhållande. Studiens viktigaste slutsats är att 

resultatet av analysen visar en tydlig likhet mellan kvinnors erfarenheter av 

uppbrottsprocessen och Ebaugh’s (1988) teori om rollutträdesprocessen samt 

Lundgrens (2004) teori om våldets normaliseringsprocess. Kvinnornas 

våldsamma relation med en manlig partner och uppbrottet bör ses som minst 

en aktiv process. Majoriteten av kvinnorna berättar om sin tidigare relation 

med en våldsam manlig partner som en process. Det innebär att studiens 

syfte och frågeställning besvaras. 

  

Hur beskriver kvinnorna sina erfarenheter av att lämna en våldsam 

manlig partner?  

Studiens första frågeställning ” Hur beskriver kvinnorna sina erfarenheter av 

att lämna en våldsam manlig partner?” har besvarats med hjälp av 

rollutträdesprocessen av Ebaugh (1988) och hennes fyra begrepp. Kvinnorna 

berättar om hur de upplevde ett missnöje generellt tidigt i förhållandet. 

Orsaken till missnöjet har varit olika händelser som lett till besvikelser och 

det resulterade i att kvinnorna började tvivla på sin roll. Stegvis berättade 

kvinnorna om hur de började identifiera det som orsakade besvikelserna. Så 

småningom blev de medvetna om sin situation och sökte alternativa vägar. 

Kvinnornas alternativa vägar var att först hitta ett boende för att ha ett hem 

att fly till. Kvinnorna berättar om hur deras respektive män isolerade dem 

från omgivningen och de hade ingen annan än honom. Ebaugh (1988) menar 

att sökandet efter alternativ sker i ett socialt sammanhang och påverkas av 

individens omgivning. Det kan således vara en förklaring till att kvinnorna 

inte tydligt beskriver alternativa vägar eftersom att dem berättar om att dem 

inte hade ett starkt socialt stöd. Kvinnorna berättar snarare om den lättnad 

som dem upplevde när de blev medvetna om sin situation. Enligt Ebaugh 

(1988) kan individer vid sökandet efter alternativ uppleva en emotionell 

lättnad. Efter första tvivlen och sökandet efter alternativa vägar var nästa steg 

vändpunkten. Resultatet visar att kvinnorna hade alla en aktiv händelse som 
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kan tolkas som vändpunkten, det faktiska lämnandet efter en lång process av 

missnöje. En aktiv handling indikerar på att ett beslut har fattats att lämna 

rollen. En polisanmälan eller att flytta ut till ett nytt boende var de två 

vanliga händelserna som kvinnorna berättade om och enligt Ebaugh’s (1988) 

teori om rollutträdesprocessen, står för vändpunkten. Samtliga beskriver om 

en lättnad efter beslutet för att sedan uppleva känslor av ensamhet och rädsla. 

Det sista steget i uppbrottsprocessen innebär att skapa ex-rollen. Ebaugh 

(1988) menar att skapandet av ex-rollen består av ens förflutna, nutid och 

framtid. När kvinnan gick in i en ny roll förmedlade hon att en förändring har 

skett.  Efter vändpunkten visar resultatet att kvinnorna främst ville tala med 

andra kvinnor som har varit i liknande situationer. Kvinnorna upplevde att de 

behövde utomstående hjälp för att bearbeta allt de varit med om. Ett annat 

sätt att visa att en förändring har skett är enligt resultatet att kalla till en träff 

med nära anhöriga eller vänner och försöka reparera relationer. Det 

gemensamma för kvinnorna är att, de berättar om hur de valde att inte umgås 

med individer som förknippades med deras tidigare roll med en våldsam 

manlig partner. Slutsatsen för studiens första frågeställning visar därmed en 

tydlig likhet mellan kvinnornas erfarenheter av uppbrottsprocessen och 

Ebaugh’s (1988) teori om rollutträdesprocessen som består av Första tvivlen, 

Sökandet efter alternativ, Vändpunkten och Skapandet av ex-rollen (ibid).   

 

Hur förhåller sig kvinnorna till det männen utsatt dem för i de 

respektive relationerna?  

I samband med att kvinnorna berättar om sin relation med en våldsam manlig 

partner som en process i enlighet med Ebaughs (1988) fyra begrepp, 

beskriver de också hur de förhåller sig till det männen utsatt dem för i de 

respektive relationerna. Studiens andra frågeställning ”Hur förhåller sig 

kvinnorna till det männen utsatt dem för i de respektive relationerna?” 

besvaras med hjälp av Eva Lundgrens (2004) teori om våldets 

normaliseringsprocess. Kvinnorna berättar i sina självbiografier hur 
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förhållandet inledningsvis var kärleksfullt med känslan av passion. Samtidigt 

berättar de även om känslan av osäkerhet. I den första fasen av våldets 

normaliseringsprocess är det enligt Lundgren (2004) vanligt att kvinnan 

träffar en man som visar henne kärlek och uppmärksamhet. I den första fasen 

visar mannen förälskelse och en passionerad kärlek. Lundgren (2004) 

vidareutvecklar det med att den förälskelsen och den passionerade kärleken 

även kan signalera en fara. Det är i den första fasen som även våldet sker för 

första gången (ibid). Det hade kvinnorna svårt att föreställa sig i ett tidigt 

skede av förhållandet och därför förklarade dem enligt Lundgren (2004) det 

första slaget som en engångsföreteelse och ett misstag. Kvinnorna berättar 

om att de inte hade en tanke på att lämna mannen i samband med det första 

slaget. Under våldets normaliseringsprocess menar Lundgren (2004) att 

kvinnorna vid det första slaget blir chockade och upplever det som 

oacceptabelt, samtidigt som en gränsförskjutning sker. Resultatet visar att 

kvinnorna upplevde en växling mellan det som de identifierar som det onda 

och det goda i relationen. Enligt Lundgren (2004) är det, det mest effektiva 

sättet att internalisera våldet hos kvinnor. När kvinnorna upplevde mannen 

som kärleksfull, snäll och omtänksam utvecklade de tillgivenhet till honom. 

När han växlade till den onda sidan visar resultatet att kvinnan blev osäker 

och upplevde ett känslokaos. I samband med att mannen växlade mellan ont 

och gott visar resultatet att kvinnornas gränser för vad som är okej och inte 

hade förskjutits. Kvinnorna berättar om hur de anpassades till mannens krav 

och förväntningar. Enligt Lundgren (2004) är anpassning kvinnans strategi 

för att hantera ett våldsamt vardagsliv. I resultatet framgår också att mannen i 

kombination av ont och gott isolerade kvinnan. Detta kan enligt Lundgren 

(2004) tolkas som en förklaring till att relationen i vissa fall blev långvarig, 

eftersom att de inte hade ett socialt stöd.  Kvinnorna förstod inte hur farligt 

de levde och de anpassades därmed till mannen. Lundgren (2004) förklarar 

det med att kvinnan går från att vara underordnad till att vara öppet 

undergiven. Genom kvinnornas anpassning till mannen normaliserades 
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våldet enligt teorin om våldets normaliseringsprocess. Slutsatsen för studiens 

andra frågeställning visar därmed en tydlig likhet med hur kvinnorna 

förhåller sig till det våld som männen utsätter dem för och Lundgrens (2004) 

teori om våldets normaliseringsprocess.  

 

9 Avslutande diskussion 

Syftet med studien har varit att utforska och skapa en förståelse för hur fyra 

kvinnor berättar om sina erfarenheter av att lämna en våldsam manlig 

partner. Utöver det har syftet även varit att skapa förståelse för hur kvinnorna 

förhåller sig till det männen utsatt dem för. Studiens två frågeställningar som 

ämnades att besvaras är därmed Hur beskriver kvinnorna  sina erfarenheter 

av att lämna en våldsam manlig partner? Och Hur förhåller sig kvinnorna 

till det männen utsatt dem för i de respektive relationerna? Genom denna 

studie har jag fått en djupare förståelse för kvinnornas erfarenheter av att 

lämna en våldsam manlig partner. Jag har även fått en djupare förståelse för 

hur kvinnorna förhåller sig till det våldet och den växling mellan gott och ont 

som männen utsatt dem för i de respektive relationerna. 

 

Studien inleddes med en forskningsöversikt över det valda ämnet mäns våld 

mot kvinnor. Den valda tidigare forskningen har bidragit till kunskap om hur 

omfattande mäns våld mot kvinnor är, inte bara i Sverige utan även globalt. 

Tidigare forskningen har även bidragit med en förståelse av att kvinnans 

uppbrott kan beskrivas, förstås och tolkas på olika sätt. Exempelvis lyfter 

Holmberg & Enander (2004) begreppet Traumatiska band som består av 

kärlek, rädsla, medlidande, skuld, hopp, viljan att förstå, beroende och 

internalisering. I de fyra självbiografierna går det att konstatera att traumatisk 

bindning är något som kvinnan utvecklar till den misshandlande mannen 

under processen, som också kan vara en förklaring till att hon blev kvar i 
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relationen under en lång tid. Även studien slagen dam har presenterat ett 

begrepp , våldets kontinuum, som har bidragit med förståelse för att våldets 

olika former kan innebära explicita eller implicita konsekvenser för den 

utsatta kvinnan.  

 

Som ovan nämnt har studiens resultat och analys bidragit till en djupare 

förståelse för kvinnornas erfarenheter av att lämna en våldsam manlig 

partner. Studien har även bidragit till en djupare förståelse för hur kvinnorna 

förhåller sig till det männen utsatt dem för i de respektive relationerna. Något 

som kan diskuteras är valet av metod. I studien valde jag att analysera 

självbiografier. Det innebär att jag inte har genomfört intervjuer med 

kvinnorna utan enbart analyserat deras färdigskrivna berättelser av sina 

erfarenheter. Kvinnorna har själva valt att berätta delar ur sitt förflutna liv. 

Med det sagt har jag under studiens gång haft i åtanke och utgått från att mitt 

empiriska material inte talar om en generell sanning utan snarare fyra 

kvinnors berättelser av deras upplevelser utav sanningen. Jag har exempelvis 

heller inte haft någon intervjuguide med frågor som styr berättelser efter 

studiens syfte, som jag skulle haft om jag hade haft intervjuer som metod. 

 

9.1 Förslag på vidare forskning 
 
Avslutningsvis och utifrån studiens resultat är mitt förslag på möjlig vidare 

forskning att istället genomföra en analys av självbiografier som är skrivna 

av män, som förövare eller offer för att jämföra både kvinnors och mäns 

erfarenheter av våldet. Detta för att få en ökad förståelse för deras perspektiv 

och hur de tänker. Ett annat förslag på vidare forskning är att genomföra en 

intervjustudie om konsekvenser av våldet ur ett socialt eller ekonomiskt 

perspektiv. Detta är en tanke som den valda tidigare forskningen har väckt 

men även självbiografierna och studiens resultat. 
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