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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kvinnomisshandel är ett stort problem i samhället. Inte förrän 1982 kunde 

kvinnomisshandel leda till åtal, grov kvinnofridskränkning lagstadgades däremot 1998. 2014 

gjordes 18000 anmälningar av kvinnor över 18 år där förövaren var eller hade varit en partner. 

Misshandel kan uttrycka sig både psykiskt och fysiskt. Hälso- och sjukvården har ett 

betydande ansvar då kvinnorna många gånger kommer i kontakt med vården av olika 

anledningar. 

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av våld i nära relation. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografiska böcker som analyserades 

med en manifest innehållsanalys.  

Resultat: Materialet i böckerna överensstämde väldigt bra med varandra, där resultatet visade 

att förhållandet var kärleksfullt i början. Kärleken förbyttes med tiden till hot och våld. 

Kvinnans lidande tar sig uttryck på olika vis, men med hjälp av stöttning från olika håll klarar 

hon av att ta sig ur det destruktiva förhållandet. 

Slutsats: Genom en större förståelse hos sjukvårdspersonal för kvinnornas upplevelser samt 

mer kunskap kring ämnet, kan man reducera konsekvenserna både för kvinnorna och 

samhället. 
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BAKGRUND 
 

Våld i nära relation kan innebära olika typer av misshandel och övergrepp. Det kan vara allt 

från kränkningar till grova våldshandlingar som sker upprepade gånger under en period. 

Förövaren kan vara vem som helst i ens närhet, men definieras oftast som en nuvarande eller 

före detta partner (Brottsförebyggande rådet, Brå, 2016). 

 

Historia 

Enligt Kvinnojouren (2015) utfärdade Birger Jarl en lag om kvinnofrid år 1260, vilken 

innebar att en man inte fick tvinga en kvinna till äktenskap med våld. Fram till år 1864 hade 

mannen laglig rätt till att aga sin hustru, men efter det året togs den rätten ifrån dem. Det 

skulle dock dröja ända fram till år 1982 innan kvinnomisshandel kunde leda till åtal. 

 

Grov fridskränkning innebär att en person begår upprepade brott, som allvarligt skadar 

självkänslan eller kränker integriteten, mot en närstående eller tidigare närstående person. 

Lever eller har förövaren levt i ett äktenskapsliknande förhållande med kvinnan som blir 

utsatt för brotten, rubriceras det i stället som grov kvinnofridskränkning. Lagen om grov 

kvinnofridskränkning (Sveriges Riksdag, 2016; Lag 2013:367) infördes år 1998 och senaste 

revideringen gjordes år 2013.  

Oavsett om den våldsutsatta vill att brottet ska utredas eller inte, så lyder det under allmänt 

åtal, vilket betyder att polis eller åklagare har skyldighet att göra en utredning (Polisen, 2015). 

 

Brottsrummet (u.å) uppger att på 1990-talet skedde en ökning av anmälningar, där offret var 

kvinna och gärningsmannen var en partner. Det uppges även att 2014 gjordes 18000 

anmälningar av kvinnor över 18 år där gärningsmannen var eller är en partner. 

Brottsrummet.se är en webbsida som samlar information om brottsstatistik från bland annat 

polismyndigheten. Brottförebyggande rådet (Brå) står bakom denna webbsida. 

 

Olika typer av misshandel 

Enligt Socialstyrelsen (2010
a
) kan våld yttra sig på olika vis. Det kan vara fysiskt, psykiskt, 

ekonomiskt, socialt, sexuellt våld eller hot om våld. Det fysiska våldet kan ta sig i uttryck 

genom slag, sparkar, knuffar, medan psykiskt våld kan vara hot om våld mot husdjur, 

förlöjligande och kränkningar. Social isolering kan innebära att kvinnan blir tvingad att bryta 

kontakten med vänner och familj. Ekonomisk påverkan kan vara att kvinnan blir skuldsatt på 

grund av förövarens beteende, samt att hon kan behöva bli sjukskriven eller till och med 

förlora jobbet. Misshandeln kan även ta sig uttryck som sexuellt våld, där slag utdelas under 

sex eller påtvingade sexuella handlingar med förövaren eller andra män (Ludermir, Schraiber, 

D'Oliveira, França-Junior & Jansen, 2008). 

 

Våld i nära relation kan föra med sig många konsekvenser som bland annat psykiska och 

fysiska besvär, brist på tillit till människor, isolering och sjukskrivning (Socialstyrelsen, 

2010
b
). Ofta handlar det om en blandning av fysisk och psykisk misshandel som går in i 

varandra. I Svavarsdottir & Orlygsdottirs (2009) studie testas en hypotes angående sambandet 

mellan fysisk och psykisk misshandel. Resultatet visar på att kvinnorna i studien upplever att 

den fysiska misshandeln även påverkar deras psykiska mående. Kvinnorna får bland annat 

sömnproblem, förändrad aptit och depression som följd. 

 

Komma till insikt 

Bradbury-Jones, Taylor, Kroll och Duncan (2014) har kommit fram till att det i somliga fall är 

svårt för kvinnan att förstå vad hon blivit utsatt för. Då kan sjukvårdspersonal finnas där och 
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lyssna på kvinnan och få henne att komma till insikt med att hon har blivit misshandlad. I 

andra fall är kvinnorna medvetna om vad de är utsatta för men väljer att dölja det för 

vårdpersonal. Detta kan bero på att de skäms, är oroliga för att förlora sina barn eller oroliga 

för att bli mer misshandlade. 

 

När det gäller våld i nära relation är det vanligt att det växlar mellan perioder av våld och 

perioder utan våld.  Perioderna utan våld handlar ofta om försoning och ånger, vilket kan 

försvåra för den utsatta att göra en eventuell anmälan. Många kvinnor som är utsatta för våld 

antingen förnekar eller döljer det för omgivningen, vilket försvårar för andra i närheten att 

erbjuda hjälp och stöd (Socialstyrelsen, 2014). Det bekräftas även av Bradbury-Jones, Taylor, 

Kroll och Duncan (2014) att det är lättare för kvinnan att dölja misshandeln än att våga 

avslöja den. 

 

Hälso- och sjukvårdens roll 

Enligt Socialstyrelsens (2010
c
) rekommendationer bör det inom mödravården och psykiatrisk 

vård rutinmässigt ställas frågor om våld. Detta kan även appliceras på andra vårdinrättningar. 

Det visar sig i Evans och Feders (2016) studie att våldsutsatta kvinnor föredrar att prata med 

utomstående, till exempel vårdpersonal, då kvinnorna känner sig mindre dömda i jämförelse 

med när de pratar med anhöriga och vänner. 

 

Bengtsson-Tops, Saveman och Tops (2009) hävdar att vårdpersonal kan känna sig obekväm i 

mötet med en våldsutsatt kvinna. Personalen vet inte hur de ska bemöta kvinnorna, och har 

svårt att bedöma vad kvinnorna förväntar sig av vården. Vid dessa tillfällen ifrågasätter 

personalen sin egen kompetens. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) är det dock vårdaren 

uppgift att se till så att vården anpassas efter den utsattas livsvärld och att det finns en 

följsamhet till denna. Genom detta kan det bildas en ömsesidig tillit och ett vårdande möte 

kan bli möjligt.  

 

I södra Sverige finns det en regional samverkan mellan olika myndigheter och organisationer 

som har en vision om att regionen ska vara fri från våld i nära relation. Då det är ett stort 

samhällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet, har de involverade organisationerna och 

myndigheterna i detta arbete en grundläggande kompetens inom våld i nära relation. De har 

även möjlighet till att vidareutbilda sig inom området, vilket gör att de hela tiden håller sig 

uppdaterade med ny kunskap som gynnar patienten (Region Skåne, 2010). Sjukvården är en 

del av denna samverkan, eftersom vårdpersonalen ofta kommer i kontakt med de utsatta 

personerna. De har ett ansvar när det kommer till vård och dokumentation av skador. 

Sjukvården är även skyldig till att informera om vilket stöd det finns att få och eventuellt 

hjälpa patienten med dessa kontakter. Det kan även behövas sjukskrivning (ibid). 

 

Kvinnojourer 
I många fall kommer våldsutsatta kvinnor i kontakt med någon kvinnojour som finns runt om 

i landet. Hos dem kan man få råd och stöttning att lämna den relation som man lever i. De kan 

även hjälpa till med akuta boenden med hemlig adress, förmedla kontakt med olika 

myndigheter och agera stöttande vid domstolsförhandlingar. De har dessutom tystnadsplikt 

vilket kan kännas som en stor lättnad för många utsatta. Precis som alla andra myndigheter 

har de dock anmälningsplikt när det föreligger risk för att barn far illa (Kvinnojouren Blenda, 

2016). 

 

Det finns även en stödlinje som kvinnor kan ringa till för att prata eller få hjälp och stöd. Hit 

kan även anhöriga eller andra i omgivningen höra av sig om de misstänker att någon far illa, 
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för att få konsultation (Kvinnofridslinjen, 2016). De kan informera om olika verksamheter 

som kan hjälpa ytterligare, bland annat skyddat boende, juristjouren och vilket stöd det finns i 

den egna kommunen.  

 

Barnen 

Vid våld i hemmet kan det vara stor risk för att det finns barn i närheten. Vid misstanke om att 

barn far illa eller bevittnar våld finns det anmälningsplikt hos hälso- och sjukvårdspersonal, 

socialtjänsten och Polismyndigheten (Socialstyrelsen, 2014; socialtjänstlagen 14 kap. 1 §). 

Barn som utsätts för eller bevittnar våld i hemmet löper större risk för att utveckla aggressivt 

beteende samt depression och ångest. Därför är det av stor vikt att vårdpersonal 

uppmärksammar avvikande beteende hos barn, och att denna lagen efterföljs. Det föreligger 

även en risk att barnet självt kommer bli utsatt för våld (Øverlien, 2014). Socialstyrelsen 

(2010
a
) 

 
nämner att det kan förekomma hot om våld mot husdjur, men det kan lika gärna vara 

hot om våld mot barn. Detta kan vara en bidragande orsak till att kvinnorna känner rädsla och 

oro för barnens säkerhet.  

 

I Barnkonventionen från UNICEF (u.å) som tillkom i FN:s generalförsamling 1989 går det att 

läsa om barns rättigheter. Barns bästa ska alltid komma i främsta rummet, och de ska 

”skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar 

eller annan som har hand om barnen”. Enligt Barnens rätt i samhället (BRIS) (u.å) påverkas 

barnens hälsa negativt då de bevittnar våld mot sin förälder, barn förstår oftare att våld har ägt 

rum än vad de vuxna tror. 

 

Motiv för forskningen 
Ämnet är viktigt att uppmärksamma, inte minst för att kunna bemöta dessa kvinnor på ett bra 

sätt i vårdande situationer. För en person som aldrig varit utsatt för våld behöver till exempel 

en vanlig undersökning inte bekomma denne nämnvärt, medan det för en misshandlad kvinna 

kan kännas kränkande, obekvämt och upplevas som ytterligare ett övergrepp. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att det är vårdarens ansvar att se till så att vården blir vårdande, och 

inte skapar mer lidande. Hälsoprocessen kan påverkas av fel bemötande i en redan sårbar 

situation. 

 

Våld i nära relation ger en mängd konsekvenser ur ett samhällsperspektiv. Kvinnorna behöver 

ofta hjälp från bland annat kvinnojour, socialtjänst, hälso- och sjukvård och rättsväsendet. 

Detta innebär stora kostnader för samhället. Enligt Socialstyrelsen (2006) uppgick 

kostnaderna till närmare 3,3 miljarder kronor per år. Då det är ett ökande problem ökar 

därmed även kostnaderna. År 2015 hade Feministiskt initiativ (2015) beräknat att dessa 

kostnader stigit till 16 miljarder kronor per år. För att kunna tillgodose patientens individuella 

behov, behöver det finnas ett större utrymme för myndigheters uppgjorda handlingsplaner. I 

en situation där misshandel har ägt rum är det av stor vikt att vården får ta den tid det tar, och 

att personalen tar sig tid att lyssna och är närvarande (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta 

bekräftas av Husso et al. (2012) som även de menar på att det råder brist på tid och resurser 

inom vården, och att det behövs mer utbildning kring området.  

 

Otillräcklig hjälp för kvinnorna kan leda till en mängd olika konsekvenser som kan påverka 

kvinnans hela livssituation. Dessa konsekvenser kan uttrycka sig som bland annat 

depressioner, ätstörningar, låg självkänsla, stress och kronisk smärta, som i sin tur eventuellt 

behandlas med olika läkemedel som kan ge biverkningar. Hade kvinnorna kunnat få den hjälp 

de var i behov av i ett tidigare skede, hade en del av detta kunnat förebyggas (Svarvarsdottir 

& Orlygsdottir, 2008). 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Ett vårdvetenskapligt synsätt har tillämpats och vårdvetenskapliga begrepp har 

uppmärksammats. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att vårdvetenskap innebär att hela 

tiden utgå från patienten om hur denne upplever sin situation, då det är patienten som ska vara 

i fokus. Målet är att främja och stärka hälsan genom att omsätta den vårdvetenskapliga 

kunskapen till praktiken. Detta innebär att alla professionella yrkesutövare arbetar efter 

evidensbaserad vetenskap samt erfarenheter. För att därifrån övergå till ett vårdvetenskapligt 

vårdande ska patientens hälsa och dennes erfarenheter tas i beaktning, för att kunna erbjuda en 

god och säker vård. På detta sätt blir vården mer anpassad efter patienten, och denne tillåts bli 

delaktig istället för att enbart ta emot vård. 

För det valda ämnet har författarna valt att fokusera på livsvärld, välbefinnande, lidande och 

vårdande möte. 

 

Livsvärld 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) innebär livsvärlden hur varje enskild individ upplever 

sitt välbefinnande, lidande och sjukdom. Livsvärlden innebär att varje enskild människa 

upplever världen med de erfarenheter denne har, och vilket sätt man ser på saker och ting. 

Vidare menar de att samma situation kan uppfattas på olika sätt då varje individs livsvärld är 

unik. En företeelse som en person upplever ökar deras välbefinnande, kan för en annan person 

upplevas som ett lidande. Till exempel njuter vissa människor av att vistas i solen, medan 

andra drar sig undan från solen då de bränner sig. 

 

För att kunna hjälpa kvinnor som har blivit utsatta för misshandel är grunden att 

sjuksköterskorna får ta del av kvinnans livsvärld och försöka förstå hur kvinnan själv 

uppfattar sin situation, vad de har för förväntningar på mötet med vården och vad de har för 

tidigare erfarenheter av vårdkontakt. Det kan i dessa sammanhang vara så att det som 

vårdpersonalen uppfattar som misshandel kanske inte har uppfattats på samma sätt av den 

utsatta kvinnan. Då alla upplevelser är individuella måste sjuksköterskan vara öppen och 

följsam inför den som sitter framför dem (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Välbefinnande 
Sjuksköterskor har många uppgifter, och en av dessa är att hjälpa patienten att öka 

välbefinnandet i en svår situation. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan hälsa och 

välbefinnande innebära att en person är kapabel till att utföra små och stora projekt i livet. 

Detta är något som kan förhindras om en person har varit utsatt för olika typer av misshandel. 

Sjuksköterskor kan stötta kvinnan att återfinna sin livskraft och därmed öka välbefinnandet. 

Att ha ett gott välbefinnande, att må bra, kan innebära olika saker för olika personer. Somliga 

människor anser att de har ett gott välbefinnande vid frånvaro av sjukdom, andra mår bra av 

familjen, sitt arbete, fritidsintressen eller för att de trivs med sin bostad (Dahlberg & Segesten, 

2010). För många kvinnor som lever under hemska förhållanden är det dessa saker som de 

mår bra av, som gör att de klarar av vardagen och lyckas hålla huvudet ovanför vattenytan. 

 

Lidande 
En annan uppgift sjuksköterskan har är att lindra lidande. Lidande kan uttrycka sig på olika 

vis, till exempel vårdlidande, livslidande och fysiskt lidande. Enligt Wiklund (2009) hanterar 

människor lidande på olika sätt, en del blir arga, nedstämda, känner sig hjälplösa och får 

ångest medan vissa blir apatiska. För en person som har blivit utsatt för misshandel kan 

lidande innebära bland annat fysiska och psykiska besvär. Wiklund (2009) anser att det är 

viktigt att sjukvårdspersonal har en holistisk syn, att man ser till hela människan, och inte 

enbart ser till de objektiva symtomen. För många kvinnor som lever i ett destruktivt 
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förhållande är det ett stort steg att söka hjälp. Det är därför viktigt att de ska få känna trygghet 

i vårdmiljön och att de blir lyssnade till. Blir de inte det och blir nonchalerade istället kan det 

leda till ett vårdlidande, som innebär att vården har skapat ett större lidande än det som 

kvinnorna redan upplevde (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Att leva under hot och inte ha kontroll över situationen kan leda till ett stort livslidande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

I många fall blir de misshandlade kvinnorna isolerade från omgivningen och känner stor 

ensamhet. Många människor har ett behov av att ingå i ett sammanhang med andra människor 

för att uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Vårdande möte 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdande möte bygger på en trygg och tillitsfull 

relation mellan patienten och personalen. Det är deras ansvar att se till att patienten får den 

hjälp den behöver. Det är då viktigt att personalen får ta del av patientens livsvärld, och är 

öppen och följsam till denna.  

Tilliten till andra människor kan brista när man varit utsatt för våld, och därför kan det vara 

svårare att öppna sig. För att underlätta för patienten är det viktigt att personalen är 

närvarande på alla plan, tar sig tid och visar engagemang.  

För kvinnor som blivit utsatta för våld samt andra patienter är det betydande att bevara deras 

integritet och låta dem berätta den information de vill. Samtidigt måste båda parter vara aktiva 

i mötet för att det ska kunna bli vårdande och främja kvinnans hälsoprocess. 

Sjukvårdspersonalen bör ha skicklighet nog för att kunna läsa av situationen och kvinnans 

kroppsspråk, även om kvinnan inte alltid säger som det är (Dalhberg & Segesten, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Ibland är det svårt att upptäcka att en skada grundar sig i våld i hemmet. I somliga fall inser 

inte kvinnan allvaret i sin situation, då hon ofta förnekar inför sig själv och andra hur hon 

egentligen har det. Det kan behövas hjälp och stöd av olika insatser för att komma till insikt 

och förhindra ytterligare lidande. 

 

Trots att det redan finns skyldigheter hos hälso- och sjukvårdspersonal, när det gäller bland 

annat bemötande och dokumentation av skador, behövs det fortfarande större inblick i hur 

kvinnorna upplever situationen, och deras livsvärld behöver tas i beaktning i vårdandet. Detta 

för att kunna öka personalens följsamhet och individuella handlingsplan. Det kan dock finnas 

en osäkerhet hos vårdpersonalen angående hur mötet med våldsutsatta kvinnor ska hanteras 

och därför blundar de för problemet. Detta leder till att det vårdande mötet inte blir vårdande. 

Mer säkerhet och ökad kunskap hos vårdpersonalen angående hur detta problem ska hanteras 

och bemötas, kan förhoppningsvis leda till bättre vård och stöd till kvinnorna, som kan leda 

till ett förbättrat välbefinnande.   

 

Våld i nära relation är ett problem som ökar i samhället. Genom att agera när man upptäcker 

att något inte står rätt till kan ytterligare konsekvenser möjligtvis förhindras, både ur kvinnans 

samt samhällets perspektiv.  

 

SYFTE 
Syftet var att studera kvinnors upplevelse av våld i nära relation. 
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METOD 
Studien är en kvalitativ litteraturstudie som grundar sig på självbiografier, skrivna av kvinnor 

som varit utsatta för våld i hemmet. Enligt Dahlborg Lyckhage (2006) är biografier, 

memoarer och dagböcker en bra källa för vårdvetenskapligt perspektiv, då livsberättelsen 

beskrivs och kan leda till ökad kunskap för den som tar del av berättelsen. Självbiografier har 

därför valts för att få en djupare insikt av kvinnornas subjektiva upplevelser, och den 

holistiska bilden framträder tydligt. 

 

Datainsamling 

Biblioteket vid Linnéuniversitetet rekommenderar att söka efter böcker i sökmotorerna Libris 

och OneSearch. Därför användes de rekommenderade sökmotorerna för att få ett stort utbud 

av självbiografier. Även Nordens ledande bokhandel på Internet, Adlibris, användes för att 

finna lämpliga böcker. 

 

I Libris användes sökorden kvinnomisshandel + självbiografi, och gav sex träffar där en bok 

valdes ut. Vid sökningen på Universitetsbibliotekets hemsida OneSearch användes sökorden 

kvinnomisshandel + biografi, vilket resulterade i åtta träffar, där två lämpliga böcker valdes. 

De sökord som användes i Adlibris var böcker + biografier & memoarer + självbiografi. 
Anledningen till att endast ett fåtal sökord användes var att då andra sökord prövades 

resulterade det i få eller inga träffar. Vid söktillfället i Adlibris uppkommer 12 träffar, varav 

två stycken uppfyller kriterierna väl, och väljs därför ut. Dessa fanns även på 

Universitetsbiblioteket (se Bilaga 1). 

 

Urvalsförfarande 

Uppsatsen är en empirisk studie som grundar sig i erfarenheter. Självbiografierna valdes ut 

efter vissa kriterier. Inklusionskriterier i studien var: kvinnor över 18 år, som misshandlats, i 

Sverige. Exklusionskriterer var: barn, andra författare än huvudrollsinnehavaren, faktaböcker. 

Dahlborg Lyckhage (2006) menar att då materialet inte är vetenskapligt granskat, bör man 

vara mer källkritisk, och alltid utgå från primärkällan. Sju självbiografiska böcker som 

uppfyllde kriterierna valdes ut. Detta antal ansågs kunna ge ett djup och stor variation i 

arbetet. De böcker som inte valdes bland sökträffarna uppfyllde inte kriterierna, eller fanns 

inte tillgängliga att låna inom en rimlig tidsram. Efter att ha läst sex av de sju böckerna ansågs 

materialet vara mättat, då det inte längre framkom någon ny information. Dock valdes en av 

de lästa böckerna bort, då innehållet visade sig inte tillräckligt svara an på syftet. Detta 

resulterade i fem böcker (se Bilaga 2), som har genomgått en kvalitétsgranskning enligt 

Segestens (2006) mall (se Bilaga 3). 

 

Analys 

Analysen har skett med en kvalitativ innehållsanalys. För att inte gå miste om viktig data till 

resultatet läste båda författarna alla de utvalda självbiografierna.  

 

Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar att materialet delas in i meningsbärande 

enheter, kodas och slutligen sammanställas till en ny helhet (se Bilaga 4). Därför skrevs det 

under läsningen löpande ner meningsbärande enheter som svarade an på syftet. 

Meningsbärande enheter är stycken eller citat ur texten som tydligt beskriver det som ska 

udersökas. Det gjordes med ett brett perspektiv för att inte gå miste om viktig data. Detta 

gjordes för att försöka få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Efter att båda författarna 

hade läst de valda självbiografierna jämfördes de meningsbärande enheterna. Det fanns 

många likheter och de olikheter som fanns diskuterades mellan författarna, för att komma 

fram till huruvida det skulle ingå i studien eller inte. Därefter fördes olikheterna, som skulle 



7 
 

ingå, över till samma dokument som de övriga meningsbärande enheterna, för att underlätta 

vidare analys. Varje självbiografi fick ett eget dokument vars innehåll fick en egen unik färg. 

Detta gjordes för att vidare i kodningen ska kunna urskilja vilken text som hör ihop med 

vilken bok under tiden resultatet sammanställdes. Till exempel fick texten till Graafs (2006)  

bok röd, medan texten till Vidells (2000) bok fick orange färg.  

 

Då böckerna lästes framkom vissa tydliga kategorier. Dessa användes tillfälligt som riktlinjer 

då materialet delades in inför kondensering och vidare kodning. Kondensering innebär att de 

meningsbärande enheterna förkortas, men det viktiga budskapet behålls. Medan kodning är en 

typ av kategorisering där liknande texter från kondenseringen delas upp. Polit och Beck 

(2012) bekräftar att det är lämpligt att viktig data redan från början samlas in, och görs 

löpande samtidigt som sökning av teman sker. De menar även att datainsamling och 

dataanalys bör ske parallellt med varandra, istället för att analysen görs efteråt. Efter att alla 

böckernas meningsbärande enheter placerats under en rubrik lästes de återigen igenom av 

båda författarna tillsammans, för att kontrollera om de placerats under rätt rubrik och om det 

behövdes fler rubriker. Tillvägagångssättet rekommenderas av Dahlborg Lyckhage (2006). 

 

Polit och Beck (2012) uppger att vid den reducerande delen av analysen är det av stor vikt att 

lyckas bibehålla textens kärna inför resultatets redovisning. Därför valdes de tydligaste 

meningsbärande enheterna ut vid reducering av textmassan. Då det var flertalet enheter som 

var likvärdiga reducerades dessa och ett fåtal behölls. Detta resulterade i cirka 25 enheter 

under vardera rubrik, förutom där det inte fanns tillräckligt med material som svarade på 

syftet. Specifika meningsbärande enheter valdes ut som genomgick kondensering som 

därefter omvandlades till koder. Koderna sammanställdes till underkategorier, som slutligen 

presenteras i resultatet tillsammans med kategorierna. Enligt Polit & Beck (2012, s. 559) är 

detta en lämplig metod för att analysera data. 

 

Etiska aspekter 

I Helsingforsdeklarationen (2013) beskrivs vilka etiska principer det ska tas hänsyn till vid 

forskning. Då det är en studie med självbiografier kan det vara svårt att avidentifiera och att få 

samtycke av informanterna. Det förutsätts att författarna till böckerna är medvetna om och 

accepterar att folk tar del av deras berättelser, då det är publicerade böcker. För att få en så 

rättvis bild som möjligt har materialet tolkats på ett sätt som inte förvränger verkligheten, 

detta styrks med citat från böckerna. Det har även funnits en medvetenhet om förförståelser 

inom området, som kan ha haft en inverkan på resultatet. Dock har materialet försökts tolkats 

på ett så objektivt sätt som möjligt med förförståelsen åsidosatt.  

 

RESULTAT 
Analysen resulterade i åtta underkategorier, fördelat på tre kategorier (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Kategorisering. 

Kategorier Underkategorier 

Förändringen Hopp och förnekelse 

Skuld och skam 

Lidandet Fysisk påverkan 

Psykisk påverkan 

Omgivningens svek 

Stödet Detta ger mig styrka 

Stöd från anhöriga 

Samhällets resurser 
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Förändringen 

Kärleken till männen var stark i början av förhållandet. Men när våldet började hoppades 

kvinnorna att det inte skulle hända igen. Från att ha varit självständig, skulle de komma att 

hamna helt i mannens makt.  

 

Hopp och förnekelse 

Förhållandena började med sagolika förälskelser och mycket ömhet där männen bedyrade sin 

kärlek till kvinnorna och fick dem att känna sig vackra, åtrådda och älskade. Denna lugna tid 

övergick snart i kränkningar och våldsamma handlingar. Till en början var männen mycket 

ångerfulla över sina handlingar. De bad om förlåtelse med presenter och blommor, och de 

ömsinta och kärleksfulla männen var åter tillbaka. Den ånger som männen visade gjorde att 

kvinnorna hade överseende med beteendet och förlät dem (Blomqvist, 2014; Graaf, 2006; 

Lilja, 2009; Loveby, 2015; Videll, 2000). 

 

De goda stunderna i förhållandena blev kortare och kortare, men hoppet fanns ändå kvar hos 

kvinnorna att det skulle bli bra igen och att de män som de förälskat sig i skulle komma 

tillbaka. Videll (2000) förlovade sig med mannen, och trodde då att misshandeln skulle 

upphöra. Blomqvist (2014), Graaf (2006) och Loveby (2015) skriver även de om hoppet att 

männen kommer ändra sina beteenden, att det som hände var en engångsföreteelse och allt 

skulle bli bra igen. 

 

Männen la ofta skulden på kvinnorna, som i sin tur började ifrågasätta sig själva. De började 

tro att det var deras eget fel att de blev illa behandlade och att de hade sig själva att skylla 

(Graaf, 2006; Lilja, 2009; Loveby, 2015; Videll, 2000) 

 
…jag får skylla mig själv för det var mitt eget fel, jag skulle aldrig ha pratat med en manlig 

vän om han nu är så svartsjuk. Men jag tänkte inte på det (Lilja, 2009, s. 11). 
 

En annan anledning till att Blomqvist (2014) stannade kvar i förhållandet var för att hon inte 

fullt ut insåg hur utsatt hon egentligen var. Bland annat ansåg hon sig inte behöva den hjälp 

som hon blev erbjuden, då hon tyckte att det fanns andra som hade det värre än hon själv. 

 

Skuld och skam 

Det upplevdes skamkänsla för att de blev slagna men ändå valde att stanna kvar hos männen, 

vilket gjorde att det var svårt att berätta för andra och söka hjälp för att ta sig ur sina 

förhållanden (Blomqvist, 2014; Graaf, 2006; Lilja, 2009; Loveby, 2015; Videll, 2000). Videll 

(2000) uttryckte även att hon kände sig förnedrad och ifrågasatte sitt mänskliga värde.  

 

Vid offentliga sammanhang skämdes de över männens beteende. Dels över de kränkande 

orden och handlingarna, och dels över alkoholintaget (Blomqvist, 2014; Videll, 2000). Graaf 

(2006), Lilja (2009) och Videll (2000) uppger att de skämdes över att berätta för sina föräldrar 

om hur de hade det, då de tyckte att de själva hade satt sig i situationen. 

 

Vid rättegången mot Blomqvists (2014) man var en av åtalspunkterna våldtäkt. Hon själv 

hade aldrig uppfattat det som att hon blivit våldtagen, och skämdes när hon såg denna 

åtalspunkt, och kände sig ännu mer ensam och full av olustkänslor.  

 

Misshandeln och skammen den drog med sig påverkade arbetet, då vissa av kvinnorna valde 

att sjukskriva sig för att undvika jobbiga frågor från kollegor, eller för att de inte orkade 

arbeta rent fysiskt (Blomqvist, 2014; Lilja, 2009) Andra valde istället att sminka över och 
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dölja sina skador med hjälp av kläder samt ljuga inför chef och kollegor (Blomqvist, 2014; 

Lilja, 2009; Videll, 2000).  

 

Lidandet 

Lidande kunde för kvinnorna uttrycka sig på många olika vis, och det påverkade hela deras 

livsituation väldigt mycket, bland annat genom isolering och sjukskrivning. 

 

Fysisk påverkan 

Förutom att de utsatta i böckerna drabbades av den fysiska misshandeln, genom till exempel 

slag, sparkar, knuffar, skallningar och påtvingat sex, var det även andra fysiska obehag som 

blev tydliga (Blomqvist, 2014; Graaf, 2006; Lilja, 2009; Loveby, 2015; Videll, 2000).  

För många påverkades sömnen på olika vis av männens beteende. Graaf (2006) beskriver att 

mannen ofta höll henne vaken på nätterna för att bland annat hålla ”förhör” med henne. Även 

Blomqvist (2014) berättar hur hennes sömn påverkades då mannen kunde hälla vatten i 

hennes öra för att hon hade somnat före honom. Den dåliga sömnen kunde också påverkas av 

mardrömmar (Blomqvist, 2014; Videll, 2000). Dessa mardrömmar kunde finnas kvar även 

efter uppbrottet med mannen (Graaf, 2006). 

 

Då de utsatta många gånger levde med ständig rädsla påverkades även aptiten negativt, vilket 

förstås ledde till att de förlorade mycket i vikt (Blomqvist, 2014; Graaf, 2006; Loveby, 2015). 

 
Ju längre jag tittar desto mindre tycker jag om det jag ser. Jag har gått ner nästan 18 kilo och 

kläderna hänger på min kropp. Jag är blek och mörk under ögonen och jag ser ut som om jag 

inte sovit på flera år (Loveby, 2015, s. 185). 

 

Psykisk påverkan 

Alla kvinnorna blev utsatta för psykisk misshandel, som gestaltade sig som hot, kränkningar 

som kunde leda till isolering från släkt och vänner. Männen hade ett stort kontrollbehov över 

kvinnorna, vilket gjorde att de anpassade sig efter männens behov. Allt detta gjorde att 

kvinnorna kände stor rädsla i sin vardag och tippade på tå för att inte göra männen arga, som i 

sin tur ofta ledde till ytterligare misshandel (Blomqvist, 2014; Graaf, 2006; Lilja, 2009; 

Loveby, 2015; Videll, 2000).  

 

Männen kunde även hota med att ta barnen ifrån dem ifall kvinnorna inte gjorde som de ville 

(Lilja, 2009; Graaf, 2006). På grund av rädslan för att förlora sitt barn, böjde sig kvinnorna 

därför efter männens vilja. För Videll (2000) blev det verklighet då hon förlorade sitt barn i 

magen till följd av misshandeln. Lovebys (2015) man hotade även att ta dotterns liv. Efter en 

tid blev kvinnornas självkänsla kraftigt försämrat, en av kvinnorna beskrev det så här: 

 
Känner mig mindre värd, skitig och vidrig. Får för mig att de ser på mig vad som hänt, går 

mer och mer med nedböjd blick. Vågar inte titta andra i ögonen (Videll, 2000, s. 74). 

 

Längre in i förhållandet tillhörde misshandeln till slut vardagen, och kvinnorna blev mer och 

mer likgiltiga inför deras öden  (Graaf, 2006; Loveby, 2015; Videll, 2000), eller blev 

deprimerade och började fundera på att ta sitt eget liv (Videll, 2000). 

 

På grund av männens kontrollbehov där de vakade över kvinnornas telefonsamtal och 

umgänge, blev isoleringen ett faktum för somliga. I vissa fall tvingades kvinnorna bryta 

kontakten med anhöriga och vänner, medan det var självvalt för andra, då de skämdes över sin 

situation. På grund av isoleringen kände de sig ensamma och hade ingen att prata med (Graaf, 
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2006; Loveby, 2015; Videll, 2000). ”ensamheten och isoleringen håller på att driva mig till 

vansinne”. (Loveby, 2015, s. 115). 

 

Andra besvär som blev tydliga av den psykiska ohälsan var att kroppen gjorde uppror, vilket 

visade sig som psykosomatiska sjukdomar såsom magsår och olika infektioner som avlöste 

varandra (Blomqvist, 2014; Videll, 2000). 

 

Omgivningens svek 

Många gånger har det funnits människor i kvinnornas omgivning som med tiden har upptäckt 

eller förstått att det förekommer våld i hemmet. Detta kunde vara vänner och anhöriga både 

till mannen samt kvinnan, grannar eller folk ute på gatan som de inte kände (Blomqvist, 2014; 

Graaf, 2006; Lilja, 2009; Loveby, 2015; Videll, 2000). I somliga fall var misshandeln väldigt 

tydlig då den ägde rum utanför hemmets väggar, där andra människor fanns närvarande. Vid 

dessa tillfällen var det ingen som ingrep för att hjälpa kvinnan. De valde istället att blunda för 

problemet av olika anledningar. Antingen var det på grund av rädsla för mannen (Graaf, 

2006), eller för att de inte ville beblanda sig med andras bekymmer (Blomqvist, 2014; Lilja, 

2009; Loveby, 2015; Videll, 2000). 

 
Han sprang efter mig, knuffade ner mig på gatan. Försökte att komma upp men han hindrade 

mig genom att sparka på mig. Folk stannade men det var ingen om hjälpte mig (Videll, 2000, 

s. 82). 

 

Blomqvist (2014) och Lilja (2009) uttrycker flera gånger i sina böcker att de ville ha hjälp 

utifrån, och någon att prata med om sin situation. De hade svårt att lita på andra människor, 

vilket gjorde det problematiskt att anförtro sig till andra. Lilja (2009) var rädd för att bli 

lämnad i sticket, eller att det hon berättade fördes vidare. Lilja (2009), Loveby (2015) och 

Videll (2000) stötte på dåligt bemötande i samband med att de sökte vård. Dessa tillfällen 

kunde handla om att personalen inte tog situationen på allvar, eller att kvinnorna upplevde att 

personalen såg ner på dem. Det fick bland annat Loveby (2015, s. 173-174) att känna sig ”som 

ett skadat djur där jag ligger blåslagen i min säng”. Att inte bli tagen på allvar upplevde 

Videll (2000) då hon var inlagd inför en skrapning efter ett missfall. Hon fick då endast 

tabletter mot sin ångest och oro, ingen av personalen gick in till henne för att fråga hur hon 

mådde. 

 
En av personalen kom fram till mig och sa att det nog var det bästa som kunde hända – med 

den pappan. Det gjorde ont att höra det. Tror inte hon att jag också rent förnuftsmässigt också 

inser det, men herregud, jag var även en blivande mamma som förlorade sitt barn. Det verkar 

inte som att någon ser det, de ser bara till det yttre omständigheterna och mig som en 

”misshandlad” kvinna (Videll, 2000, s. 42). 

 

Stödet 

Stödet från andra människor och myndigheter samt sysselsättning med till exempel barn och 

arbete, underlättade kvinnornas vardag. Detta utgjorde en stor faktor för att kunna bryta sig 

loss ur förhållandet.  

 

Detta ger mig styrka 

För att orka kämpa vidare fanns det olika faktorer som gjorde att de utsatta orkade med 

vardagen i det destruktiva förhållande de levde i.  

Kärleken till barnen var otrolig stark och utgjorde en stor faktor till att de kände styrka och 

livsgnista att härda ut och ta sig ur situationen. De ville skydda sina barn från det som pågick i 

hemmet och ge dem en bättre framtid (Blomqvist, 2014; Graaf, 2006; Lilja, 2009; Loveby, 

2015). Arbetet och skolan var en annan del av vardagen som gjorde att Blomqvist (2014), 
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Videll (2000) och Lilja (2009) härdade ut. Där kunde de få en paus från det helvete de levde i 

hemma. På arbetet kunde de få lov att vara sig själva utan att bli hånade och arbetskamraterna 

visade en respekt för kvinnorna, något de inte fick av sina partners.  

 
Jobbade ikväll. Skönt, här kan jag koppla av. Här är jag den Anna jag känner igen. Kan skratta 

och samtala med andra utan att nästan stamma och utan att bli avbruten. Jag känner att jag är 

respekterad här (Videll, 2000, s. 34). 

 

Kvinnorna upplevde att de var behövda när de var på arbetet, och kände att de var duktiga på 

något. De fick lite fokus på det de gjorde, och tyckte att det var roligt att arbeta. Detta gav en 

styrka som gjorde att de kände att nu kommer det ordna upp sig. Blomqvist (2014) berättar 

även att hon kände sig helt trygg när hon var innanför företagets dörrar, där kunde inte 

mannen komma åt henne. 

 

En följd till att ha levt gömd och på flykt var att bostad inte längre var något som var 

självklart. Det kunde vara en kamp att hitta någonstans att bo, där de kunde känna sig säkra 

och trygga. Graaf (2006) skriver om hur lycklig hon blev när hon lyckades få hyresavtal på en 

lägenhet. Hon blev otroligt glad och kände att det var det bästa som hänt på väldigt länge. 

 

Stöd från anhöriga 

Stödet från familj och vänner kom att betyda väldigt mycket för de flesta av de våldsutsatta 

kvinnorna (Blomqvist, 2014; Graaf, 2006; Lilja, 2009; Videll, 2000). Utan detta stöd hade de 

inte haft ork nog till att ta sig upp igen, och klara av att komma tillbaka till ett liv med ny 

kraft. Både Graaf (2006) och Videll (2000) skrev även att de upplevde en stor trygghet när de 

hade sina familjer hos sig. Loveby (2015) däremot skriver om ensamheten och ilskan hon 

kände gentemot sin familj, för att de inte fanns där och stöttade henne när hon som mest 

behövde det. Trots att de förstod att något inte stod rätt till, valde de att blunda och frågade 

inget som kunde få sanningen att komma fram. Det var inte förrän efter flera års tid av 

frånvaro som mamman till sist tog kontakt och räckte ut en hjälpande hand. Eftersom ”blod är 

tjockare än vatten”, togs stödet tacksamt emot och mamman tilläts vara en del av hennes liv, 

när behovet av en axel att luta sig mot var stort (Loveby, 2015). 

 

De våldsutsatta skriver om vilket stöd de hade även från vänner. Vissa av dessa var gamla 

vänner sedan tidigare, och hade stått vid sidan som ett stöd genom hela det destruktiva 

förhållandet (Blomqvist; Graaf, 2006; Loveby, 2015; Videll, 2000). Medan andra var nyfunna 

vänner genom kvinnojourer, polisen, eller andra som passerat deras väg under tiden de var på 

väg att bryta sig ur förhållandet (Blomqvist, 2014; Graaf, 2006; Lilja, 2009; Videll, 2000). 

 

 

Samhällets resurser 

När kvinnorna befann sig i den våldsamma relationen hade de alla på något vis varit i kontakt 

med olika myndigheter. De upplevde att de haft mycket hjälp av det stödet de fått (Blomqvist, 

2014; Graaf, 2006; Lilja, 2009; Loveby, 2015; Videll, 2000). Kvinnojouren utgjorde ett stort 

stöd för Graaf (2006), Loveby (2015) och Videll (2000) och de kände trygghet när de kunde 

leva gömda med deras hjälp. De fick någon att prata med och kunde börja bearbeta sina tankar 

och känslor. De kunde även få hjälp med barnpassning så de kunde få lite tid för sig själva, 

vilket var guld värt. 

 

Graaf (2006) hade ett stort stöd av en kriminalinspektör, som hon hade fortsatt bra kontakt 

med under hela sin flykttid. Denna kriminalinspektör gav henne styrka att orka kämpa vidare. 
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Även Blomqvist (2014) och Videll (2000) tog kontakt med polisen. När de kände sig trygga 

och kände tillit till polisen kunde de prata ut och fick hjälp med att inse allvaret i sin situation. 

 

Sjukvården kunde i somliga fall utgöra ett stöd, då kvinnorna vid ett fåtal tillfällen varit i 

kontakt med dem. När vården fungerade bra tog personalen hänsyn till kvinnornas känsliga 

situation, och gav dem det stöd och hjälp de önskade, som till exempel samtal och 

sjukskrivning. Sjukvården såg även till att förmedla kontakt med andra instanser (Blomqvist, 

2014; Graaf, 2006; Lilja, 2009; Loveby, 2015; Videll, 2000). 

 
Hon förstod direkt allvaret i mitt tillstånd och en ny kontakttid sattes upp veckan därpå. 

(Blomqvist, 2014, s. 135) 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att studera kvinnors upplevelser av våld i nära relation. När en studie 

ska undersöka den subjektiva upplevelsen rekommenderar Dahlborg Lyckhage (2006) att det 

bör göras en kvalitativ studie. En litteraturstudie baserad på självbiografiska böcker valdes för 

att studera hur kvinnor upplevde sin tid i ett destruktivt förhållande. Hade en intervjustudie 

istället gjorts hade resultatet möjligtvis kunnat utökas och gett ett annat resultat, då följdfrågor 

hade kunnat ställas. Men av hänsyn till vad kvinnorna varit med om, och för att inte 

återuppväcka traumatiska minnen valdes istället självbiografiska böcker. 

Helsingforsdeklarationen (2013) förespråkar att då forskning ska utföras på sårbara grupper 

kan ytterligare skada uppstå, vilket måsta tas i beaktning under forskningens gång. I detta fall 

hade det inneburit att en uppföljning skulle ske efter intervjun för att kontrollera att deras 

psykiska hälsa inte har påverkats. En sådan uppföljning hade inte varit möjlig i detta fall. 

 

En styrka i datainsamlingen är att det användes tre olika sökmotorer, varav två har 

rekommenderats av Universitetsbiblioteket. Den tredje sökmotorn är Nordens största 

bokhandel på internet. Anledningen till att sökorden är få och inte riktade specifikt mot syftet 

är att då det skrevs in ord som till exempel kvinnomisshandel, våld i hemmet/nära relation 

blev det få träffar. Även antalet sökord kan ses som en svaghet. 

 

En styrka i arbetet är att det har framkommit i flertalet av de använda böckerna varför 

författarna skrivit boken, de har förklarat det som en bearbetningsprocess och för att stötta 

andra kvinnor i liknande situation, vilket visar på att böckerna inte är skrivna endast för 

ekonomisk vinning. 

 

Vid urvalsförfarandet fanns det tydliga inklusions- och exklusionskriterier, för att få fram 

lämpligt material. Ett exklusionskriterium var böcker skrivna av andra än 

huvudrollsinnehavaren. I en av de självbiografiska böckerna innefattas även andra kvinnors 

skildringar i texten. Det framgår dock inte var i boken de andra kvinnornas upplevelser är 

beskrivna, men då det fanns likheter med övrigt material ansågs det ändå trovärdigt och bör 

inte ha förändrat resultatet. Dahlborg Lyckhage (2006) rekommenderar att så långt som 

möjligt utgå från primärkällan för att materialet inte ska bli förvrängt på vägen, vilket 

förstärker tillförlitligheten i studien.  

Det kan finnas en risk att materialet feltolkas när det handlar om självbiografiska böcker som 

kan påverka tillförlitligheten. Dock har det framkommit liknande resultat i samtliga böcker, 

och därför kan den risken bedömas som låg. 
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Båda författarna har läst alla böckerna, samt skrivit ner meningsbärande enheter under tiden. 

När dessa sedan jämförts har största delen överrensstämt med varandra, vilket styrker 

resultatet. Detta tillvägagångssätt är något som Graneheim och Lundman (2004) 

rekommenderar för att öka trovärdigheten. Genom att strukturera upp resultatet i kategorier 

med underrubriker framkommer resultatet tydligt, och man kan följa en röd tråd.  

 

Under studiens gång har författarna tagit i beaktning att de kan ha haft en förförståelse kring 

hur kvinnor upplever våld i när relation. Forsberg och Wengström (2016) anser att forskare 

bör ta ställning till sin eventuella förförståelse. 

 

Överförbarheten till andra kvinnor i liknande situationer i Sverige är stor, eftersom 

händelserna i de lästa böckerna liknar varandra och utspelar sig i Sverige. Dessutom bedöms 

materialet vara mättat efter tre böcker, då det inte framkommer ny data. Resterande böcker 

lästes trots det för att inte gå miste om eventuellt ny data som kunde påverka resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det tydliga områden som valdes att fokusera på. Alla kvinnorna hade 

snarlika upplevelser av sina situationer där dessa framkom. Det går att finna en röd tråd i de 

självbiografiska böckerna som överensstämmer med alla kvinnornas berättelser. Hela deras 

livsvärld förändrades när de inledde sina förhållanden med männen och olika former av 

lidande började tillhöra deras vardag. De hade olika strategier för att lyckas hantera sina 

livssituationer för att uppleva någon form av välbefinnande. När kontakt med vården togs var 

det viktigt att vårdpersonalen hade ett bra bemötande så att kvinnorna skulle känna trygghet 

för att det skulle kunna bli ett vårdande möte. Detta var dock inget som vårdpersonalen 

lyckades leva upp till alla gånger. Dalhberg och Segesten (2010) menar att i vårdandet ska 

vårdpersonal ta patienters livsvärld i beaktning för att uppnå ett patientfokuserat vårdande. 

När patienten känner att vården har varit till hjälp kan välbefinnande upplevas, då har 

vårdpersonalen lyckats åstadkomma ett vårdande möte och lindrat lidande. 

 

 

Förändringen 

Inledningsvis var det stor förälskelse mellan männen och kvinnorna, och det var mycket 

kärlek och ömhet. Efter relativt kort tid in i förhållandet visade sig männens kontrollbehov på 

olika vis. Beteendena förändrades med tiden och de började även behandla kvinnorna 

nedlåtande och kränkande som successivt eskalerade. Till en början bortförklarade kvinnorna 

männens beteende, och ifrågasatte sig själva och undrade om det i själva verket var deras eget 

fel att de blev behandlade på det viset. Efterhand som misshandeln fortgick blev det onormala 

normalt, och kvinnorna fann sig i det. Det medförde dock att kvinnorna började må väldigt 

dåligt på många plan, med bland annat depressioner, ätstörningar och försämrad kontakt med 

somliga, medan andra fanns där som ett stort stöd för dem. 

 

Kärleken till männen fick kvinnorna att känna hopp om att misshandeln inte skulle upprepa 

sig. Inte minst när de i början visade stor ånger efter händelserna, och kom med gåvor och 

bedyrade sin kärlek till kvinnorna. I takt med att männen förändrades började kvinnorna 

anpassa sig mer och mer efter männens krav. 

 

Nordborg (2014) skriver att det är vanlig förekommande att det växlar mellan värme och våld, 

där fokus ligger på det positiva hos männen, vilket gör att kvinnorna har överseende med 

händelserna. I studien av Chang et al. (2006) visade resultatet att kvinnor i början finner sig i 

situationen och döljer skadorna för omgivningen. De försöker även att bli snällare och göra 
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som männen vill, men inte heller det gör att misshandeln upphör. Även kvinnorna i de 

självbiografiska böckerna upplevde detta, då de i början var starkt förälskade och bortsåg från 

männens dåliga beteenden. Att inte inse vad man blir utsatt för, bidrar till att kvinnorna inte 

tar sig ur förhållandena. 

 

Lidandet 

Karakurt, Smith och Whiting (2014) och Larsen, Krohn, Püschel och Seifert (2014) har i sina 

studier visat att kvinnors psykiska hälsa påverkas i samband med våld i nära relation och att 

vissa tillstånd är vanligt förekommande hos många av dessa kvinnor. Bland annat stress, 

depression, nedstämdhet, rädsla, ensamhet, skuld och skam och självmordstankar. Även 

ätstörningar, brist på energi, panikattacker, sömnproblem och låg självkänsla kan förekomma 

(de Albuquerque Netto, Vasconcelos Moura, Azevedo Queiroz, Rubio Tyrrell & del Mar 

Pastor Bravo, 2014). 

Forskning har även visat att det finns ett samband mellan självmord och självmordstankar vid 

våld mot kvinnor (Devries et al., 2011). Även kvinnorna i biografierna upplevde dessa 

problem. De kände även en stor oro angående sina barn, huruvida de skulle bli påverkade av 

hemmiljön, eller att barnen skulle bli tagna ifrån dem.  

 

Männen utövar sin makt på olika vis, till exempel genom att hålla kvinnorna vakna hela 

nätterna, vilket påverkar hennes arbetsprestationer (Alsaker, Moen, Baste & Morken, 2016). 

Det finns även de kvinnor som känner rädsla på arbetet och är oroliga för att männen ska 

komma dit eller för att kollegor ska upptäcka vad som sker i hemmet. Det är även en 

anledning som gör att kvinnorna ljuger för sina kollegor. Allt detta utgör ett stort lidande för 

kvinnorna, och visar påtagligt hur viktigt det är att denna typ av våld upptäcks och förhindras 

i tid. 

 

Stödet 

Det finns kvinnor som upplever jobbet som en fristad. Att gå dit och få lov att vara 

professionella ger dem en chans att tänka på annat. Där känner de att de är viktiga och en 

tillgång, och de kan åter bygga upp sin självkänsla (Alsaker, Moen, Baste & Morken, 2016). 

 

Förutom jobbet finns det andra faktorer som gör att de orkar kämpa vidare. Många uppger att 

barnen är en stor del, andra faktorer kan vara hyreskontrakt på lägenhet eller studier. Detta 

visar på att om kvinnorna har något som ger dem glädje kan de klara av mycket. Alla 

människor behöver känna att de är behövda och att de ingår i ett sammanhang för att må bra, 

inte minst när man befinner sig i en sårbar situation. För de kvinnor som inte har till exempel 

barn och arbete kan det vara svårare att uppleva välbefinnande och styrka nog att hantera 

situationerna.  

 

Uppbrottsprocessen 

I resultatet framkom det att när det onormala hade blivit normalt, kunde kvinnorna leva under 

dessa förhållanden i flera år, innan de kände sig redo att bryta sig loss. Nordborg (2014) 

menar att det är en process att bryta med männen. Uppbrottsprocessen ser liknande ut för de 

flesta, men orsaken till brytpunkten är individuell. I resultatet bekräftar Chang et al. (2006) att 

det är en process att bryta sig ur ett destruktivt förhållande. I denna process behöver 

kvinnorna komma till insikt med vad de blir utsatta för. Det är inte självklart att de inser att 

det är grov kvinnofridskränkning. 

 

Motiverande samtal är en metod som kan användas i syfte att patienten själv ska komma fram 

till en lösning på sitt problem. Sjukvårdspersonalen ställer öppna frågor som får patienten att 
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berätta hur denne ser på sin situation, hur de önskar att det skulle vara samt hur de skulle 

kunna göra för att komma dit. Med hjälp av denna metod kan man få kvinnan att själv hitta en 

lösning på sin situation och finna ork att genomföra förändringen som krävs (Ortiz, 2013). 

När de väl har bestämt sig är det många som tvingas till att flytta till en annan del av landet. 

Denna flytt kan innebära att kvinnan får möjlighet att starta ett nytt liv. Det kan dock innebära 

att kontakten med vänner och anhöriga försvåras, då somliga tvingas leva med skyddad 

identitet även på den nya orten. 

 

Brist på stöd 

Vid vårdkontakt upplevs mötet inte alltid som positivt. Resultatet visar att kvinnorna ofta 

endast får läkemedel, istället för att bli erbjuden någon form av samtal. Många upplever det 

som en stor brist, då det inte är läkemedlet i sig de är i behov av (Larsen, Krohn, Püschel & 

Seifert, 2014). Taylor, Bradbury-Jones, Kroll, och Duncans (2013) studie visar också att 

vårdpersonal har en tendens till att använda tabletter som en lösning, i stället för att hantera 

det verkliga problemet. Samma fenomen upplevdes i böckerna, där de blev erbjudna tabletter, 

när de i stället hade velat ha någon att prata med. Det visar tydligt på att det är viktigt att gå 

till botten med grundproblemet, det räcker inte med att skrapa på ytan och lindra symtomen. 

Läkemedel i sin tur lindrar inte enbart symtomen, utan kan även ge biverkningar 

(Läkemedelsverket, 2015). I en vårdande situation anser Dalhberg och Segesten (2010) att 

personalen ska utgå ifrån kvinnornas unika livsvärldar, vilket uppenbarligen brister när de 

enbart får läkemedel. Många gånger kan de utsatta känna ett större stöd genom att bli 

erbjuden mänsklig kontakt istället. 

 

I studierna av Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen och MacMillan (2012) och Jakobsson, 

Borgstede, Krantz, Spak och Hensings (2012) framkommer det att det råder brist på tid och 

kunskap samt finansiella resurser inom vården. Personalen uttrycker även att det är svårt att 

ställa frågor angående uppkomna skador till kvinnorna, när männen är närvarande. DeBoer, 

Kothari, Kothari, Koestner och Rhos Jr, (2013), Taylor, Bradbury-Jones, Kroll och Duncan 

(2013) och Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell, och Törnkvist (2012) anser att personalen bör 

vara bättre utrustade för att kunna tolka och hantera dessa situationer. Det visade sig att vid 

somliga vårdkontakter har männen varit närvarande, liksom vid studien ovan. Ofta förnekade 

kvinnorna händelserna när männen var där. Skulle kvinnorna tillkännage för vårdpersonalen 

angående misshandeln, kunde följden eventuellt blivit mer misshandel efter utskrivning. 
Därför kan det vara bra att försöka få kvinnorna avsides, utan att männen är närvarande. 

 

Stödets utveckling 

Ibland hade kvinnorna en specifik kontaktperson som de kände sig trygga med, som de 

upplevde att de fått stort stöd av, och fanns där under processens gång. Taylor, Bradbury-

Jones, Kroll och Duncan (2013) menar att genom att träffa samma personal bidrar det till att 

skapa en tillit till varandra, och ett vårdande möte blir möjligt. Detta gör att kvinnorna vågar 

öppna sig mer och berätta. Vårdpersonal tror att det är en process som behöver bearbetas över 

tid, och inget som sker över en natt. Det kan då behövas kontinuerligt stöd som till exempel 

samtal, för att kunna återvinna sitt välbefinnande. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

man bör försöka skapa en ömsesidig tillit, som bygger på att personalen tar hänsyn till 

patientens sårbarhet och är följsam till dennes behov. De menar även att ett möte blir 

vårdande först när patienten upplever det som sådant. 

Berglund och Witkowski (2014) rekommenderar att de utsatta kvinnorna får psykosocial 

behandling, där de kan återta kontrollen över sina liv och få en förståelse för hur kroppen 

reagerar på dessa traumatiska händelser. Att i grupp samtala med andra utsatta kvinnor kan 

vara till stöd för bearbetningsprocessen.  
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I Jakobsson, Borgstede, Krantz, Spak och Hensings (2012) studie anses det att det sociala 

stödet för utsatta kvinnor behöver utvecklas, genom ett bättre samarbete mellan olika 

myndigheter. Det förebyggande arbetet kring männen och deras beteenden kan utvecklas för 

att förhindra att fler kvinnor blir utsatta av just dessa män. Studien presenterar ett förslag om 

att redan i skolålder börja prata om våld och dess konsekvenser, för att förebygga våldsamt 

beteende i framtiden. De föreslog även att hälso- och sjukvården kontinuerligt frågar både 

män och kvinnor om våld i nära relation, för att lyckas upptäcka det i ett tidigare skede. För 

att kunna identifiera våld i hemmet föreslår sjuksköterskor i studien av DeBoer, Kothari, 

Kothari, Koestner & Rhos Jr, (2013), att alla patienter ska genomgå någon form av 

undersökning för att kunna identifiera våld i hemmet. Detta anses vara ett viktigt problem att 

identifiera och därefter ta tag i det. Genom mer utbildning kring våld i nära relation kan fler 

patienter som utsatts för detta identifieras, och få det stöd och den hjälp som krävs för att 

förhindra ytterliga lidande. 

 

Förslag till vidare forskning  

 Hur vårdpersonalens bemötande påverkar kvinnans benägenhet att berätta att hon är 

utsatt för våld i hemmet. 

 Hur vårdpersonalens bemötande påverkar kvinnans hälsoprocess. 

 Finns det någon skillnad på våldsbeteendet hos vuxna personer, som i skolåldern har 

fått kunskap om våld, jämfört med de som inte fått denna kunskap i tidig ålder.  

 

Slutsatser 

Våld i nära relation leder till många konsekvenser, och bör inte ignoreras. På individnivå 

orsakar misshandeln ett stort lidande, medan det på samhällsnivå framför allt leder till 

kostsamma insatser. Det finns rutiner kring hur dessa situationer ska bemötas och hanteras, 

dock verkar det inte tydligt nog framgå till vårdpersonal. Det har även framkommit att 

bemötandet måste förbättras. Det är viktigt att inte vara låst till sin egen förförståelse, utan 

tänka utanför sina egna referensramar. Lyssna på vad kvinnorna berättar både verbalt och 

genom kroppsspråket. Genom att identifiera och förebygga våld i nära relation i ett tidigt 

skede kan mycket lidande förhindras. 
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Sökschema för självbiografier 

 

Datum Databas Sökord Träffar Utvalda 

böcker 

2016-02-23 Adlibris Böcker + 

Biografier & 

memoarer + 

Självbiografi 

12 2 

2016-02-23 Libris Kvinnomisshandel 

+ 

Självbiografi 

6 1 

2016-04-11 Universitetsbiblioteket 

OneSearch 

Kvinnomisshandel 

+ 

Biografi 

8 4 
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Sammanfattning av självbiografier: 

 
Dårskap för två: med livet som insats. Av: Anna Videll 

Boken handlar om en ung kvinna med stora framtidsplaner som möter en man som hon 

förälskar sig i. 

Redan från början är det struligt med mannen då han fortfarande har kontakt med sina ex, men 

Anna bortser ifrån det och ser bara kärleken. 

Tidigt i förhållandet kommer slagen men inte heller då kan hon bryta förhållandet då hon är så 

djupt förälskad i mannen. 

Efter tre långa kaotiska år lyckas hon till slut lämna honom och kan se framåt igen. 

 

 

En vacker dag lämnar jag honom. Av: Margareta Blomqvist 

Första gången de träffades befann de sig bägge i andra relationer och iaktog därför varandra 

bara på håll. Många år senare träffas de dock igen och gnistorna tändes och de inledde en 

relation. 

Det var tvära kast mellan kärlek, hopp och djup förtvivlan där mannen krävde stor 

uppmärksamhet. 

När hon efter en lång relation med mannen, slutligen polisanmäler honom, vänder många 

vänner henne ryggen och tror att hon bara ljuger. Så där står hon ensam kvar. 

 

 

Det ska bli ett sant nöje att döda dig. Av: Magdalena Graaf 

Magdalena träffar en man som hon blir störtförälskad i och de blir ett par. 

I början av förhållandet är allt frid och fröjd, men snart kommer kränkningarna och slagen 

som med tiden blir allt råare. 

Efter en tid tillsammans blir Magdalena gravid och får ett barn tillsammans med denna 

mannen men tvingas till slut fly med sitt barn då situationen blir ohållbar. 

De tvingas fly från det ena gömstället till det andra men lyckas till slut vända sitt liv till det 

positiva och mår idag bra med sin nya familj. 

 

 

Kärlekens skugga. Av: Lou Lilja 

Lou är en ensamstående mor till en liten pojke som hon älskar över allt annat. 

Hon blir tillsammans med en man som verkar helt underbar. Dom har en romantisk relation 

och han är en jättebra extra pappa till sonen. 

Plötsligt en dag kommer första slaget som med tiden blir allt fler och kränkningarna regnar 

över henne. För sonens skull bröt hon sig till slut loss från mannen. Hon vågade till sist släppa 

in en ny man i sitt liv, även om hon i början var försiktigt. 

 

 

Kvinnofridsmyten – får vi be om största möjliga tystnad. Av: Kristina Loveby 

Kristina träffar en man som efter kort tid börjar behandla henne väldigt illa. Han slog, 

nedvärderade henne och hade affärer med andra kvinnor upprepade gånger. Trots detta 

stannade Kristina kvar i förhållandet och hoppades på förändring. De får dessutom ett barn 

tillsammans som gör det svårare att lämna honom. Hon har dessutom sedan tidigare två barn, 

som vid händelserna inte fick träffa henne för deras biologiska pappa. 

Hon får stöd från bland annat kvinnojouren, som gör att hon lyckas ta sig ur förhållandet. 
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Källkritik av tryckt text  

1. Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap eller något sådant? 

2. Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidsskriften i fråga? 

3.  Vem/Vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, 

vilka perspektiv har antagits, vilket mål har de haft? 

4. När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå 

innehållet, av annan orsak? 

5. Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

s. 2 (3) 

 

Titel 

Författare 

Årtal 

Litteraturform 

 

Ansvarig 

utgivare  

Ort 

Författaren Bokens 

tryckning 

Kvalitétgranskning 

genom 

Bokens innehåll 

som bidrar till 

akademisk 

utveckling i 

vårdvetenskap 

”En vacker dag 

lämnar jag 

honom”, 

Maria Blomqvist, 

2014 

Självbiografi Ordberoende 

förlag, 

Stockholm 

Maria Blomqvist 

levde många år i 

ett destruktivt 

förhållande, och i 

denna bok skrev 

hon om sina 

upplevelser. 

Boken trycktes år 

2014, efter att 

hon skrivit på 

boken i flera år. 

Boken granskades 

genom bokförlaget. 

Maria skrev om 

sina upplevelser 

som en 

läkandeprocess och 

för att sprida 

kunskap om hur en 

pressad 

hemsituation kan 

vara. 

”Det ska bli ett 

sant nöje att döda 

dig”, 

Magdalena Graaf, 

2006 

Självbiografi Lind & Co, 

Stockholm 

Magdalena Graaf 

levde under en 

period med en 

våldsam man och 

fick barn 

tillsammans med 

honom. I boken 

skrev hon om sin 

flykt. 

Boken trycktes år 

2006, cirka tio år 

efter uppbrottet. 

Boken granskades 

genom bokförlaget. 

Magdalena skrev 

boken som en 

bearbetningsprocess 

och för att 

förhoppningsvis 

kunna hjälpa andra 

i liknande 

situationer. 

”Kärlekens 

skugga”, 

Lou Lilja, 

2009 

Självbiografi Recito, 

Borås 

Lou Lilja träffade 

en man som 

började 

misshandla 

henne. Dessa 

upplevelser 

skriver hon om. 

Boken trycktes år 

2009, några år 

efter uppbrottet. 

Boken granskades 

genom bokförlaget. 

Lou skrev om hur 

mycket stödet 

betydde för henne. 

Det var viktigt att 

se sina möjligheter 

för att klara av en 

svår situation. 
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”Kvinnofridsmyten 

– får vi be om 

största möjliga 

tystnad”, 

Kristina Loveby,  

2015 

Självbiografi Idus förlag, 

Lerum 

Kristina Loveby 

som hade barn 

sedan tidigare, 

inledde ett 

förhållande med 

en man som tidigt 

i förhållandet 

började uppträda 

våldsamt. 

Boken trycktes år 

2015, sju år efter 

uppbrottet. 

Boken granskades 

genom 

bokförlaget. 

Kristina upplevde 

ett bristande stöd i 

sin situation, och 

ville med boken 

hjälpa andra 

kvinnor som kan 

behöva hjälp och 

stöd. 

”Dårskap för två – 

med livet som 

insats” 

Anna Videll, 

2000 

Självbiografi Bäckströms 

förlag,  

Stockholm 

Anna Videll 

träffade en man 

där förhållandet 

redan från början 

var struligt, som 

med tiden även 

blir våldsamt. 

Efter många 

försök lyckades 

hon till slut bryta 

med mannen. 

Boken trycktes år 

2000, några år 

efter uppbrottet. 

Boken granskades 

genom 

bokförlaget. 

Anna skrev boken 

för att hon ville 

sprida kunskap 

om hur det var att 

leva i ett 

destruktivt 

förhållande. Hon 

ville även stötta 

andra kvinnor och 

ge dem hopp. 
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Bearbetning av meningsbärande enheter 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Ju längre jag 

tittar desto 

mindre tycker jag 

om det jag ser. 

Jag har gått ner 

nästan 18 kilo 

och kläderna 

hänger på min 

kropp. Jag är 

blek och mörk 

under ögonen och 

jag ser ut som om 

jag inte sovit på 

flera år. (Loveby, 

2015, s. 185) 

Jag tycker inte 

längre om det 

jag ser. Jag har 

gått ner nästan 

18 kilo. Det ser 

ut som om jag 

inte har sovit på 

flera år.  

Kroppen 

påverkas 

Fysisk påverkan Lidandet 

Mitt liv var ett 

rent helvete, men 

det skulle bli 

värre. När det 

gällde städningen 

och maten blev 

jag snart helt 

paranoid. Jag 

gjorde allt jag 

kunde för att inte 

ge honom en 

anledning att bli 

arg på mig.       

(Graaf, 2006, s. 

66) 

När det gällde 

hushållssysslor 

blev jag snart 

helt paranoid. 

Jag gjorde allt 

för att inte ge 

honom en 

anledning att bli 

arg på mig. 
 

Trippa på tå 
 

Psykisk 

påverkan 

Lidandet 

Han sprang efter 

mig, knuffade ner 

mig på gatan. 

Försökte att 

komma upp men 

han hindrade mig 

genom att sparka 

på mig. Folk 

stannade men det 

var ingen om 

hjälpte mig       

(Videll, 2000 s. 

82) 

Han sprang efter 

mig, knuffade 

ner mig på gatan 

och sparkade på 

mig. Folk 

stannade men 

ingen hjälpte 

mig. 

Andra blundar Omgivningens 

svek 

Lidandet 
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När jag kom till 

jobbet frågade 

mina 

arbetskamrater 

vad jag hade 

gjort. Skämdes 

att berätta 

sanningen, sa 

att jag hade 

trillat. (Videll, 

2000, s. 36) 

Skämdes över 

att berätta 

sanningen för 

mina 

arbetskamrater. 

Sa att jag hade 

trillat. 

Kvinnans 

förnekelse 

Skuld och skam Förändringen 

När vi var i 

Helsingborg var 

allting helt 

perfekt, den 

mannen som 

brukade slå mig 

och psyka ner 

mig var nu 

borta, jag vågar 

nog inte inse det 

nu, tänkte jag. 

Jonas bjöd oss 

på fika och allt 

vi ville ha i 

affärerna köpte 

han till oss. Det 

var helt perfekt 

nu, kanske lite 

för perfekt. 

(Lilja, 2009, s. 

23) 

När vi var iväg 

var allt helt 

perfekt. Den 

mannen som 

brukade 

misshandla mig 

var borta. Det 

var helt perfekt 

nu, kanske lite 

för perfekt. 

Bra stunder Hopp och 

förnekelse 

Förändringen 

Jag höll mig 

uppe stundtals 

bara med hjälp 

av mina barn, 

de kontakter jag 

hade med mitt 

jobb och några 

få gamla 

vänner.    

(Blomqvist, 

2014, s. 132) 

Jag höll mig 

uppe med hjälp 

av mina barn, 

mitt jobb och 

några gamla 

vänner.  

När vardagen 

går bra 

Detta ger mig 

styrka 

Stödet 
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Vågade inte åka 

hem utan satte 

mig i en taxi och 

åkte hem till 

mamma och 

pappa. Fick 

svälja min 

stolthet och 

berättade för 

dem vad som 

hade hänt. 

Pappa sa att 

han skulle 

kunna döda 

Janne med sina 

bara händer. 

Det var skönt att 

vara ärlig mot 

dem. Låg i 

mammas knä en 

stund. Det var 

tryggt, känner 

mig så liten och 

ensam. (Videll, 

2000, s. 39) 

Berättade för 

mamma och 

pappa vad som 

hade hänt. Det 

var skönt att 

vara ärlig mot 

dem. Det var 

tryggt att ligga i 

mammas knä. 

Någon att prata 

ut med 

Backup från 

anhöriga 

Stödet 

Att för första 

gången in mitt 

liv ha haft 

människor som 

tar emot mig i 

den sorg jag 

lever i, är det 

som gett mig 

hopp och styrka 

att kämpa 

vidare. (Loveby, 

2015, s. 94) 

Att ha 

människor som 

tar emot mig i 

min sorg ger 

mig hopp och 

styrka att kämpa 

vidare. 

Att bli styrkt Samhällets 

resurser 

Stödet 

 

 


