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Abstrakt 

Malin Odelsheim & Pernilla Anderberg 

Högskolan i Halmstad– 2011 

För de kvinnor som blir slagna och lever i ett missbruk finns ingen hjälp – Samhällets sätt att 

stödja kvinnor som lever i dubbel utsatthet utifrån informanters egna livserfarenheter. 

For those women who gets abused and live with an addiction there is no help – The society’s 

way to support the women that is bared in two ways on the bases of interviewed women with 

personal experiences.  

Dennauppsats ärutformadi syfte att kartlägga och förstå hur kvinnor som befinner sig i ett 

våldsamt förhållande, samtidigt som missbruk är en stor del i vardagen, upplever den hjälp 

som samhället har att erbjuda.Materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer med 

kvinnor som har personliga erfarenheter av att leva i dubbel utsatthet. 

Undersökningen visar att alla de kvinnor som vi har varit i kontakt med har mer att önska från 

samhället. Det råder bland annat en stigmatisering av dessa kvinnor och för att arbetet ska 

kunna förbättras så måste denna stämpling försvinna. Kvinnorna behöver bli sedda utifrån 

hela sin livssituation, inte bara för missbruket. 

 

Sökord: Kvinnor, dubbelt utsatt, missbruk, våld i nära relationer, samhällets hjälp. 
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Inledning 

Hur ser vardagsverkligheten hos en våldsutsatt kvinna som samtidigt lever i missbruk? Vår 

förförståelse är att det är en ständig kamp. Knarket blir ens bästa vän samtidigt som det 

normativa samhället blir en fiende trots kvinnans offerposition. Arbete, sociala relationer, 

familj och allt annat som tidigare varit viktigt blir nu oviktigt, i alla fall åsidosatt. Det man 

lägger energi och fokus på är att få sin parrelation att fungera, men också att få tag på drogen 

som generera i den kick kvinnan söker. Känslan man får av drogen vill man uppnå till varje 

pris, oavsett vad man psykiskt eller fysiskt måste genomlida eller förlora så får det kosta vad 

det kosta vill som man brukar säga. 

Ovanstående kan vara en liten förklaring till varför en specifik grupp kvinnor i högre grad står 

ut med våldet i sina nära relationer i jämförelsevis med andra kvinnor som utsätts för våld. 

Dock ska man komma ihåg att våld mot kvinnor i en nära relation är något som finns i alla 

delar av vårt samhälle, bland lågutbildade, bland högutbildade, i alla åldersgrupper, uppe i 

toppen, nere på botten, ute i marginalen och allting emellan (Heimer & Posse, 2003). 

Kvinnomisshandel resulterar inte enbart i fysiska kroppsskador utan oftast får också den 

drabbade kvinnan psykiska skador som kräver expertis hjälp. För att bearbeta en sådan 

traumatisk upplevelse som misshandel faktiskt är kan man vara i behov av hjälp under en lång 

tid, många gånger kan det vara avgörande att någon hjälper till med praktiska saker som till 

exempel ordna boende och sköta kontakten med myndigheter.  

Det har skett stora förbättringar med arbetet mot våld i nära relationer de senaste åren, trots 

detta så väljer många kvinnor att inte anmäla våldshändelserna. Granström (2004) skriver att 

många brottsoffer ser mötet med rättsväsendet som en ond cirkel. Man kan fråga sig varför 

många ser på processen ur den synvinkeln när det läggs mycket resurser på att förbättra 

arbetet. Orsaken kan vara kränkningar i form av fel bemötande och ett första intryck är ofta 

avgörande för om den stödsökande ska våga öppna sig eller helt enkelt gå därifrån.  

Rättsprocessen kan kännas främmande för att det inte ges tillräcklig information om hur 

rättegången skall gå till (Granström, 2004). Dessutom saknas ofta teknisk bevisning så det är 

ord mot ord som gäller och därför blir det inte alltid en fällande dom. Skamkänslor över att ha 

blivit utsatt för våld samt brist på tillit för polis och övriga rättsväsende kan också vara 

orsaker till den negativa synen på samhällets rättsprocess (Granström, 2004).  
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Hos de kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer och även lever, eller har levt i ett 

missbruk kan misstron för myndigheter och rättsväsendet vara ännu lägre. En förutfattad 

mening om att de skall bli sämre behandlade och dömda för sin livsstil tror vi kan vara orsak 

till detta. Våld i nära relationer och missbruk ses nämligen som två olika samhällsproblem 

men som vi nu vill klarlägga tillsammans, då vi anser att detta sällan görs. Det arbetas mycket 

med båda problemen separat, vilket leder till att sambandet och helhetsbilden är lätt att missa.  

Det finns alltså stöd och hjälp för de kvinnor som lever i missbruk och det finns omfattande 

omvårdnad och hjälp för de kvinnor som befinner sig i våldsamma relationer. Vi ställer oss då 

frågorna: Hur ser hjälpen ut om en och samma kvinna har båda ovanstående problem? Finns 

det någon som kan hjälpa de som befinner sig längst ner på samhällsstegen och inte bara 

behöver hjälp med en sak, utan flera? I uppsatsen försöker vi exemplifiera hur myndigheter 

bemöter och arbetar med målgruppen kvinnor med dubbel problematik. Hur uppträder 

samhället mot dessa klienter som söker hjälp för våld i sina nära relationer samtidigt som de 

lever i en beroendetillvaro. 

Syfte 

Syftet med studien är att vi med hjälp av olika kvinnors livserfarenheter ska kunna illustrera 

hur samhället reagerar och agerar gentemot kvinnor med dubbel utsatthet, då kvinnor söker 

hjälp för våld i sina nära relationer samtidigt som det figurerar missbruk i deras livstillvaro. 

Vi vill belysa hur den eventuella hjälp som finns att få upplevs när man lever i en sådan 

problematisk verklighet som vår målgrupp faktiskt gör. Framför allt vill vi titta på hur våra 

informanter ser på den hjälp som samhället har att erbjuda?  

Problemformulering 

Kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relationer samt har levt eller lever i missbruk - 

hur upplever de den hjälp som finns att tillgå i vårt svenska samhälle? 

 – Upplever kvinnor med missbruksproblem att de får otillräcklig hjälp på grund av deras 

komplexa livssituation? 

– Hur tycker kvinnorna att de blir bemötta av myndigheter och organisationer? 

– Skulle samhället kunna förbättra den hjälp som i dagsläget erbjuds och i så fall på vilket 

sätt? 
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Bakgrund 

Vår förförståelse inför denna undersökning 

Vid ett tidigare tillfälle har vi skrivit en b-uppsats om våld i nära relationer som enbart var 

baserad på litterär forskning, vi fick då fram mycket material som pekade just på det 

ovanstående, att arbetet har utvecklats men att det fortfarande är få som anmäler. Det är i 

dagens läge ett mycket uppmärksammat samhällsproblem men vi ställde oss då frågan, är 

denna förbättrade hjälp till för alla kvinnor som utsätts för våld eller är hjälpen utformad på så 

vis att det bara är en viss stereotyp av misshandlade kvinnor som kan använda sig av den?  

Vi har i denna undersökning valt att intervjua kvinnor som har varit utsatta för våld i nära 

relationer men som även har haft andra problem, då oftast i form av narkotikamissbruk. När 

man läser om tidigare forskning som innefattar just dessa kvinnor så har möjligheten att få 

hjälp inte förbättrats i lika hög grad som för de kvinnor som lever utan ett missbruk.  

Begrepp 

Vad är våld? 

Våldet har enligt Isdal (2001) tre aktörer; offret, utövaren och observatören. Samma 

våldshändelse uppfattas väldigt olika beroende på aktör, men gemensamt för alla tre är att 

kontakten med våldet tenderar att föda nytt våld. I de flesta fall upplever offret våldet starkare 

än förövaren, dels för att offret direkt känner våldet men också för att offret upplever rädsla 

vilket är en känsla som ökar sensitiviteten. Våldshändelser har mer än andra situationer en 

tendens att fästa sig fast i minnet hos offret och vidare har våld även en hög traumapotential. 

Trauma är en stark upplevelse av kontrollförlust och maktlöshet som ofta innefattar rädsla för 

att dö, trauma kan också resultera i starkt begränsade traumareaktioner så som nedsatt 

funktionsnivå, depression, sömn och koncentrationssvårigheter etc. Våldserfarenheter behöver 

inte ge allvarliga psykiska problem utan kan ändå yttra sig genom att offret bl.a. blir mer 

avvikande och/eller kontrollerande. Även observatören som ”bara” skådat en våldshändelse 

kan få likvärdiga konsekvenser som offret och speciellt när det handlar om barn som ser den 

ena föräldern misshandla den andre (Isdal, 2001). Isdal beskriver våld som handlingar riktade 

mot en annan person som smärtar, skadar, skrämmer, kränker eller helt enkelt får en person 

till att göra eller avstå från någonting mot sin vilja. Isdal som är psykoterapeut har lång 

erfarenhet av arbete med våld och skriver att med våld avses en mängd olika aktioner som 

sker mellan människor, dock framhåller han att det är maktutövningen som är våldets kärna. 

Betraktad som en makthandling har våldet ett mål; att påverka andra människor (Isdal, 2001).  
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Vad är missbruk? 

Begreppet missbruk i vår studie innebär att en individ använder en kemisk substans i avsikt att 

förändra upplevande, tankeliv och viljeliv, oftast i betydligt högre doser än som används i 

medicinska och sociala sammanhang (Adler et al., 2008). Detta får oftast sociala och/eller 

hälsomässiga konsekvenser. Hjärnans förmåga att vänja sig vid ”onormala” 

arbetsförhållanden medför att dosen av missbruksmedlet kontinuerligt måste ökas för att 

kunna uppnå och bibehålla den effekt man är ute efter, men även för att undgå den obehagliga 

abstinens som uppstår när missbrukandet upphör (Adler et al., 2008). Adler och hans kollegor 

skriver även att det psykologiska beroendet kan vara lika starkt som det kroppsliga, detta för 

att upprätthålla en känsla av välbefinnande, ångestreduktion och ett ökat självförtroende. 

Missbruk är ett vanligt och mycket allvarligt tillstånd som har negativa konsekvenser både för 

individ och för samhälle. Vid ett missbruk så har individen förlorat kontrollen över bruket och 

detta resulterar oftast i både psykologiska och sociala negativa erfarenheter. Oftast förlorar en 

missbrukande person självinsikten och kan inte längre bedöma sin egen situation och 

utvecklar då ofta ett flertal psykologiska förnekandemekanismer (Adler et al., 2008).   

Samhällsproblemet ur ett historiskt perspektiv 

Vårt svenska samhälle har tidigare inte fokuserat på att skydda och hjälpa de utsatta 

kvinnorna, utan störst vikt har lagts på att skydda de anklagade männen (Eliasson, 2000). 

Eliasson skriver vidare att det inte var förrän på 1990-talet som kvinnomisshandel blev erkänt 

som ett socialt samhällsproblem hos både politiker och myndigheter. Det har ansetts viktigare 

att skydda de enstaka fall där anklagelserna har visat sig vara falska än att ta krafttag mot de 

mångfalt fler fallen av brutalt våld mot kvinnor menar Eliasson (2000). 

Frivilligorganisationer 

1984 bildades ROKS (Riksorganisationen för Kvinnor i Sverige) och 2003 var mellan 130 

och 150 olika kvinno- och tjejjourer med i ROKS. (Heimer & Posse, 2003). Detta var den 

enda organisationen för kvinnojourer fram till 1996 då SKR (Sveriges Kvinnojourers 

Riksförbund) bildades av ett flertal kvinnojourer som valt att gå ur ROKS (Rapport 2002:8). 

ROKS och SKR arbetar regelbundet aktivt med att lyfta fram feministisk forskning. Deras 

mål och vision är att samhället skall vara jämlikt och utan våld. De jobbar för att det skall vara 

ett prioriterat område inom utbildningar där studenterna med högsta sannolikhet kommer i 

kontakt med detta samhällsproblem i sitt yrkesliv. Det kan gälla till exempel blivande jurister, 
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socionomer och poliser. De samarbetar även regelbundet med ministrar, riksdagsledamöter 

och myndigheter för att uppmärksamma om problemet med mäns våld mot kvinnor (Heimer 

& Posse, 2003).Det finns även ett antal stödtelefoner som utsatta kvinnor kan ringa till för råd 

och hjälp, ett exempel på en sådan organisation är den nationella stödtelefonlinjen 

Kvinnofridslinjen som är öppen dygnet runt och kan garantera anonymitet 

(Kvinnofridslinjen). 

Det finns mer än 130 kvinnojourer utspridda över landet. De har utvecklats ur lokala behov, är 

organiserade och fungerar utifrån de lokala förutsättningarna. Kvinnor som drabbats av våld 

från män kan söka sig till en kvinnojour utan att behöva möta speciella krav. Dock kan inte 

kvinnor med missbruksproblem eller mentala svårigheter tas emot, eftersom de resurser som 

behövs för målgruppen inte existerar på kvinnojourerna. Personalen arbetar ofta frivilligt och 

utan lön, man är inte experter utan agerar mer som medsystrar som lyssnar utan att avbryta. 

Att kvinnojourens medarbetare inte är experter är dock en sanning med modifikation eftersom 

de har en mycket stor samlad kunskap, som utvecklats genom kurser och seminarier ovanpå 

erfarenheter (Eliasson, 2000). 

Myndigheter 

Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera kvinnor 

som har blivit utsatta för våld. Denna myndighet är även mycket viktig för utsatta kvinnor då 

det i många fall är den enda myndighet som de kommer i kontakt med (Heimer & Posse, 

2003).  

Socialtjänsten har även de en viktig roll att spela för kvinnorna som utsätts för våld, det 

framgår i socialtjänstlagens första kapitel:   

1 kap. 1 § 

 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 

främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.                                           

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin 

och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 

och gruppers egna resurser.                                                                
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Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet(Heimer & Posse, 2003 s.98). 

Det finns även en fortsättning som är mycket viktig i socialtjänstens arbete med mäns våld 

mot kvinnor: 

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes 

anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att 

kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i 

hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation(Heimer & Posse, 2003 s.99). 

Socialtjänsten har många olika specialinriktade grupper men Heimer & Posse (2003) skriver 

att det inte finns någon som riktar sig direkt till våldsutsatta kvinnor och därför kan de inte 

alltid heller ge den hjälp som behövs. Kvinnorna får många gånger råd om hur de skall få ett 

slut på våldet men då socialtjänsten inte alltid följer upp ärendet så lägger de ansvaret på 

kvinnorna. Detta sker ofta för att det inte finns någon medvetenhet om hur omfattande 

problemet är och hur mycket hjälp de utsatta kvinnorna egentligen behöver även om de inte 

uttryckligen säger det (Heimer & Posse, 2003).Ett gott bemötande mot en våldsutsatt kvinna 

hos socialtjänsten kan vara avgörande för att kvinnan skall finna tillit hos myndigheten och 

fortsätta söka hjälp där. 

Som tidigare nämnts så är hemmet den plats där våldet oftast sker och detta innebär att även 

polisen har en avgörande roll i arbetet mot kvinnovåld. Näst efter sjukvården så är polisen den 

myndighet som många gånger kommer i kontakt med de utsatta kvinnorna. Oftast då för att de 

blivit tillkallade av en granne eller närstående som hör ett ”lägenhetsbråk”. Polisen jobbar 

idag med en så kallad ”nolltolerans-policy” (Heimer & Posse, 2003). Till skillnad från 

tidigare när kvinnomisshandel ansågs vara privata problem som snabbt avskrevs jobbar 

polisen idag med att aktivt lagföra övergreppen. Heimer & Posse (2003) påvisar i sin bok att 

undersökningar visar att ett tidigt ingripande från polisen minskar våldet mot kvinnor kraftigt, 

de skriver också att våldet sällan upphör av sig självt utan att någon form av ingripande krävs. 

 

Ett annat viktigt steg i arbetet för kvinnor som utsätts för våld är utformandet av lagen 

besöksförbud som infördes 1988. Lagen tillkom för att personer som förföljs och trakasseras 

skulle få bättre skydd, framför allt kvinnor som blivit utsatta för någon form av övergrepp av 
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närstående män (rapport 2003:2). I rapporten framgår det att straffet för överträdelse av 

besöksförbudet skärptes år 1990, från att ha varit fängelse i högst sex månader till fängelse i 

högst ett år, vid samma tillfälle ställdes även överträdelse av besöksförbud under allmänt åtal. 

Den som har fått besöksförbud får inte besöka eller ta kontakt med den som skyddas. Lagen är 

till för att ta hänsyn till den som blivit utsatt för ett kränkande men ej brottsligt beteende, den 

skall skapa trygghet samt fungera som ett brottsförebyggande instrument och hindra att en 

allvarlig händelse inträffar eller upprepas enligt rapport 2003:2. Det står även att ett 

besöksförbud kan beviljas eller förlängas upp till tolv månader, de allra flesta förbuden har 

gällt i antingen sex eller tolv månader (rapport 2003:2).  

Våld mot kvinnor ur en statistisk synvinkel 

Granström (2004) skriver att arbetet med att hjälpa kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer har utvecklats och förbättrats betydligt de senaste åren, trots detta framgår det i 

undersökningen slagen dam att det endast är ca 15 procent av de utsatta kvinnorna som 

anmält den senaste våldshandlingen. Detta visar på hur viktigt det är att myndigheter och 

organisationer skapar ett förtroende till de utsatta kvinnorna, oavsett hur deras livssituation ser 

ut. Maria Scheffer Lindgren (2009) skriver i sin avhandling att det varje år polisanmäls över 

25 000 misshandelsfall mot kvinnor men det är endast ca 25 % av dessa som leder till fällande 

dom. De senaste 10 åren har antalet anmälda ökat med ungefär 30 %. Detta tror man beror på 

två saker, dels att fler är angelägna om att anmäla men även att antalet fall av misshandel mot 

kvinnor faktiskt har ökat något. Ca 75 % av alla misshandelsfall mot kvinnor begås av en nära 

bekant till kvinnan (Sheffer Lindgren, 2009).Sheffer Lindgren (2009) skriver även att hemmet 

är statistiskt sett den mest farliga platsen för kvinnor att vistas på och risken är störst att man 

blir utsatt för våld av den man lever ihop med. Detta är ett samhällsproblem som inte bara 

figurerar i vissa samhällsklasser eller i vissa kulturer utan det är en tyst epidemi som är 

utbredd över hela världen. Det är ett globalt problem som bör uppmärksammas överallt 

skriver författaren.  

De missbrukande kvinnorna 

Vanligen innebär regelbunden användning av narkotika att vardagslivet kretsar kring 

drogerna, vilket i de flesta fallen medför avsevärda negativa sociala, psykiska, fysiska 

och/eller ekonomiska konsekvenser för den missbrukande personen (Kristiansen, 2000). En 

missbrukande kvinna fokuserar inte längre på det som borde vara viktigt, till exempel att ta 

hand om sina barn eller sköta ett vardagligt arbete, drogerna blir det centrala i livet och allt 
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annat kommer därefter. Kristiansen skriver även att en daglig användning av narkotika 

innebär att en stor del av ekonomin läggs på drogerna. För att kunna finansiera detta börjar 

personen vanligen med kriminella handlingar. En lång tids missbruk innebär vanligtvis att 

individen helt gått över till den kriminella banan. Missbrukare som har barn blir ofta av med 

barnen då sociala myndigheter går in och omhändertar dem eftersom att de missbrukande 

föräldrarna många gånger är obenägna att ta hand om barnet (Kristiansen, 2000). När en 

missbrukande kvinna väljer att ta sig ur narkotikaberoendet finns det flera instanser hon kan 

vända sig till. Socialtjänsten, ideella organisationer och landsting är några som erbjuder hjälp 

(Rosengren, 2003). Det är dock inte alltid som en narkotikaberoende kvinna känner tillit till 

den hjälp som finns. Det kan bland annat bero på att hennes barn har blivit omhändertagna. 

Statistik över kvinnor och missbruk 

Till antalet är det betydligt färre kvinnor än män som är dömda för narkotikabrott och då 

vanligen för ringa brott (rapport 2010:16). Statistiken visar att kvinnor som är dömda för 

drogrelaterade brott har ökat med 97 procent under åren 2000 – 2009 (Rapport 2010:16). 

Rapporten (2010) visar att den vanligaste åtalspunkten inom narkotikabrott hos kvinnor är 

bruk av droger och av alla lagföringar för narkotikabrott mot kvinnor 2009 rörde ca 65 

procent ovanstående punkt. Eftersom att de vanligaste åtalspunkterna som kvinnor blir dömda 

för tillhör den mindre allvarliga skalan så är det vanligare att kvinnor blir dömda till böter än 

att de blir dömda till fängelse.   

Kvinnor som är dubbelt utsatta 

Heimer & Posse (2003) skriver att de kvinnor som lever i ett missbruk sällan kan få en plats 

hos en kvinnojour då det råder absolut narkotikaförbud på dessa jourer, de skriver dock att de 

kan få hjälp om de väljer att inte använda några droger under sin vistelse där. Detta kan i 

många fall vara ett problem då kvinnorna kan vara i akut behov av hjälp att ta sig ifrån den 

våldsamma mannen men samtidigt har ett missbruk och inte alltid är välkommen där hjälpen 

finns. Att annat återkommande problem är att det ofta läggs större fokus på drogproblemen 

istället för att se till hela livssituationen (Heimer & Posse, 2003). För att kvinnor som utsätts 

för våld i nära relationer ska få så bra hjälp som möjligt trots sitt drogproblem så krävs det bra 

kommunikation mellan myndigheter och organisationer (Heimer & Posse, 2003). Vår 

förförståelse är att det inte finns något större samarbete mellan de myndigheter som arbetar 

med våld mot kvinnor och de som arbetar med missbruk.   



13 
 

Tidigare forskning 

Mona Eliasson skriver i boken Mäns våld mot kvinnor (2000) att kvinnor i bland inte ses som 

trovärdiga när de söker hjälp, utan att de får hjälp först när våldet är ett tragiskt faktum. 

Kvinnorna, de våldsutsatta offren kan även bli betraktade som en mindre trovärdig person 

som inte tas på allvar utan blir klassad som ett ”problem” (Eliasson, 2000). Detta förekommer 

inte minst då kvinnan dessutom har ett tidigare eller aktivt missbruksproblem. Kvinnans 

motpart å andra sidan, den våldsutövande mannen uppfattas i vissa fall som den tillförlitliga. 

Han kanske är mer van vid att tala för sig själv och har många gånger en högre social status än 

kvinnan menar samma författare.  

Detta leder vidare in på den snedvridna bild som faktiskt finns inom forskning och som i sin 

tur sprider myter om just fenomenet kvinnomisshandel.  

Myten om kvinnors masochism grundar sig delvis på det faktum att många kvinnor inte 

genast överger sin våldsamma man. Eliasson (2000) skriver att Karpatschof (1985) menar 

tillexempel att våldet fyller ett behov hos de misshandlade kvinnorna som medvetet 

provocerar fram våldshandlingarna. Snell et al. (1964) följde samma tema, när de hävdade att 

kvinnor som blir misshandlade vill kontrollera förhållandet (vilket uppenbarligen anses 

onormalt av Snell och hans kollegor), men kompenserar denna överträdelse genom att vara 

passiva och underkasta sig en period av våld (Eliasson, 2000).  

I ovanstående resonemang dras alla kvinnor över en kam när problemet tros ligga i kvinnors 

psyke, medan män bara blir viljelösa verktyg i dessa scenarier. En del psykologer och 

psykiatriker har nämligen ansett att omdömet hos misshandlade kvinnor har sviktat och därför 

valt fel man, eller så har de uppvisat andra psykiska brister. Vad man ska ha i åtanke är att 

dessa tidigare studier som Eliasson belyser i sin bok grundar sig på hur männen beskrev sina 

offer för forskare som Karpatschof och Snell med flera. Beskrivningarna har accepterats 

okritiskt av forskarna vilket är ytterligare exempel på sexism inom vetenskapen skriver 

Eliasson som är kritisk till deras slutsats.  

Vissa människobedömare skuldbelägger alltså kvinnan genom att ställa sig bakom mannens 

bild av henne, hon provocerar honom och han slår i vanmakt. Sympati ges utan förbehåll till 

de våldsamma männen. Och då kan man ju undra vilken behandling som erbjuds våldsutsatta 

kvinnor som kommer i kontakt med psykologer, terapeuter, själsforskare etc. som arbetar 

utifrån synsätt som dessa säger Eliasson (2000). 
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Viveka Enander och Carin Holmberg har i boken Varför går hon? (2007) försökt beskriva hur 

uppbrottsprocessen ser ut för misshandlade kvinnor i heterosexuella parrelationer. Tonvikten 

har här legat på de känslomässiga banden, men givetvis finns även andra intressanta 

infallsvinklar. Detta är ett viktigt forskningsområde för framtiden, för att ännu bättre förstå 

varför kvinnor stannar i, eller lämnar en misshandelsrelation.  

Enander och Holmberg uppmärksammar att det ofta finns ett starkt känslomässigt band 

mellan kvinnan och mannen i en misshandelsrelation. Detta består av det finns många mindre 

band som flätats samman till en helhet, som i sin tur är svår att bryta.  

Det starkaste känslomässiga bandet i de flesta parrelationer är kärlek, den kärlek kvinnan 

känner för mannen kan ofta vara väldigt intensiv. Hon kan känna sig utvald, men också utsatt 

och i underläge på grund av att hon är så kär i honom. Rädsla när ofta lika stark som kärleken, 

och går ofta hand i hand med den, vilket innebär att den kan finnas med under relationens alla 

stadier. Den är mycket kraftfull och handlar om en rädsla för att dö, fysiskt eller psykiskt. Den 

kan hålla kvinnan kvar, genom att hon inte vågar lämna honom eller genom att den bryter ned 

henne så pass mycket att hon inte kan det, men den kan också få henne att bryta upp, just av 

rädsla för att bli dödad. Hatet kan vara en mycket stark, men också en mer tabubelagd känsla, 

vilket gör den svårare att tala om. Medlidande är en känsla som kan få kvinnan att stanna för 

att hon tycker synd om mannen. Hon kan exempelvis se honom som sviken, rädd eller sjuk, 

och förklara hans beteende utifrån hans bakgrund och upplevelser. Skulden är starkt bindande 

och kvinnan kan se sig som delansvarig, vilket kan jämföras med hur andra brottsoffer 

reagerar. Hon kan känna skuld inför att han kanske blir sjuk eller tar livet av sig om hon går, 

men också känna skuld inför vännerna för att hon inte lämnar honom. Hoppet är ett av de 

starkast kvarhållande banden eftersom det hänger ihop med kvinnans försök att upprätthålla 

och rädda relationen (Enander & Holmberg, 2007). 

 

Det finns även andra band som inte är rent känslomässiga. Exempel på sådana sammansatta 

band är: Vilja att förstå mannen vilket handlar om att skapa mening och återfå kontrollen i en 

kaotisk och traumatisk situation. Ångesten av att skadas av någon som man älskar kan ofta 

dämpas genom att våldet görs begripligt skriver Enander & Holmberg (2007). Detta kan dock 

medföra att kvinnans band till mannen stärks ytterligare.  

Kvinnor som lever i en misshandelsrelation kan uppleva att mannen är beroende av henne, att 

hon är den enda som kan uppfylla hans behov. Han kan också göra sig beroende av henne 
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genom att hota med självmord och lägga sitt liv i hennes händer, ett annat alternativ är att hota 

henne till livet. Det kan även handla om att kvinnan är beroende av mannen för mat och 

omvårdnad, eller för att få träffa sina barn. Hon kan också uppleva att hon inte har någon 

annan förutom honom. Detta kan dock bero på att han försökt isolera henne (vilket hon inte 

alltid ser) och att hon då har förlorat sitt sociala nätverk just för att hon är med honom 

(Enander & Holmberg, 2007). 

 

Internalisering betyder att kvinnan identifierar sig med mannen och allt mer börjar överta 

hans verklighetsuppfattning. Hon ifrågasätter sig själv och sina uppfattningar, och detta kan 

hålla i sig även efter att hon har lämnat mannen. En effekt av detta är att hon kan börja 

försvara mannens våldsamma beteende, inför andra och inför sig själv. Internaliseringen 

behöver dock inte vara total, utan kvinnan kan befinna sig i en kluven verklighetsupplevelse. 

Den kan till exempel ta sig uttryck i att hon inför vännerna kan tro på sig själv och se att 

relationen är dålig, men så snart hon är med mannen försvinner dessa tankar (Enander & 

Holmberg, 2007). 
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet går vi igenom de teorier som vi har valt att använda oss av i vårt material. 

Vi förklarar dem var för sig för att senare i undersökningen ansluta dem till vårt resultat i 

analysdelen.  

Normaliseringsprocessen 

Detta är en process där våldet går från att vara negativa engångshändelser till att bli en normal 

del i förhållandet. Detta medför även att våldet accepteras och försvaras av både mannen och 

kvinnan. Våldet som sker i nära relationer är inte okontrollerade raseriutbrott utan är fullt 

kontrollerade och uträknande. Det är oftast bundet till en viss tid. Det sker oftast på en och 

samma plats, vilket i de flesta fall är hemmet, det är även kontrollerat till en eller flera 

specifika personer. Det är vanligen även uträknat i vilken mängd och allvarlighetsgrad våldet 

sker (Enander & Holmberg, 2007). En del i normaliseringsprocessen är att kvinnan blir mer 

isolerad från omvärlden ju längre tiden går. Detta är en dominanshandling från mannens sida 

då han får större inflytande ju mindre umgänge kvinnan har med andra människor      

(Enander& Holmberg, 2007).  

En man som utsätter sin partner för våld växlar ofta mellan våld och värme, vilket leder till att 

gränserna mellan gott och ont suddas ut. När han ena stunden visar kärlek och omtanke och 

andra stunden visar våld och ilska så skapas ett känslomässigt band och till slut ser kvinnan 

även våldshandlingarna som kärlekshandlingar. I detta skede har våldet helt normaliserats 

Enander & Holmberg, 2007).Enander och Holmberg skriver även att den primära strategin 

som kvinnan har i denna process är anpassning, till en början för att undvika våldet men till 

sist anpassar hon sig för att överleva. Detta innebär inte bara att följa mannens vilja utan hon 

tar sakteligen över hans syn på våldets orsak och betydelse, kvinnan tar även över mannens 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Under normaliseringsprocessen går kvinnan 

från att vara en aktör i förhållandet till att inta en offerställning (Enander & Holmberg, 2007). 

Disidentifiering 

Disidentifiering är när man inte vill identifiera sig med till exempel en viss grupp eller 

samhällsklass. Det läggs då mycket energi för att bevisa att man disidentifierar sig med den 

aktuella gruppen eller klassen (Skeggs, 2006). I Skeggs bok att bli respektabel (2006) 

intervjuar hon ett antal kvinnor. Under dessa intervjuer tydliggör de att de lägger stor vikt vid 

hur andra människor uppfattar dem och för dem är det mycket viktigt att inte bli dömda för att 
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tillhöra ”fel” samhällsklass. De motsätter sig i princip alla klassifikationer i samhället och vill 

inte placera sig själv i någon position då de vet att arbetarklassen kan förknippas med negativa 

värden (Skeggs, 2006).  Vi vill koppla denna teori om disidentifiering till vår undersökning 

genom att en del kvinnor disidentifierar sig med rollen som misshandlad kvinna. En kvinna 

som utsätts för någon form av våld i en nära relation utvecklar ofta starka skuldkänslor för sin 

egen maktlöshet och för hur den närstående behandlar henne. Den stämpel som skapas för 

kvinnor som är våldsutsatta är inte alltid en stämpel som de gladeligen tar på sig, det kan dels 

bero på att hon själv inte ser sig som misshandlad eller att hon inte vill se sin närstående som 

en kvinnomisshandlare. Denna stämpel har givetvis en mycket negativ klang och alla kvinnor 

som är utsatta ser inte sin relation som så negativ, det vill säga de disidentifierar sig med att 

klassas som misshandlad.  

En del kvinnor gör allt för att inte ses som misshandlade, om de behöver söka läkarvård för 

sina skador så har många en helt annan förklaring till skadorna än att en närstående har utsatt 

henne för våld, detsamma kan även gälla om kvinnan söker ekonomiskt stöd då hon istället 

för att berätta om de problem som faktiskt figurerar i hemmet så kan hon även här ha en 

historia som kanske inte helt stämmer överens med verkligheten. 

Stämplingsteorin 

Stämplingsteorier bygger på antagandet att brottslighet är socialt konstruerat och att 

människor kan bli ”stämplade” som kriminella av staten och det omgivande samhället 

(Giddens, 2003). I korthet innebär det att kriminella gärningar inte är kriminella förrän 

samhället eller staten definierat dem som kriminella. Giddens (2003) menar vidare att 

stämplingsteorierna beskriver mer noggrant hur avvikelsen kommer till stånd, definieras och, 

framförallt, uppkommer i samspelet mellan individen och det omgivande samhället.  

Stämplingsteoretiker intresserar sig för den roll som vårdare/tjänstemän spelar vid hantering 

av brotts och avvikelsetyper, i detta fall den våldsutsatta kvinnan (Giddens, 2003). De 

fokuserar på hur individen agerar och påverkas efter dem blivit stämplade av staten och 

samhället. För likväl som gärningsmannen stämplas så stämplas även offert. Asociala 

karriärvägar uppstår som ett resultat av stämplingsprocessen skriver Giddens (2003). I denna 

mening är det alltså staten och samhället som skapar både permanenta brottslingar och offer. 

Hur går detta till? Stämplingsteoretikerna menar att det inte är själva regelbrottet den primära 

avvikelsen som är av störst betydelse för en persons asociala karriär, utan omgivningens 
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reaktioner på avvikelsen som avgör om individen fortsättningsvis kommer att accepteras av 

arbetskamrater, vänner och familj skriver Giddens (2003). Överreaktion från samhällets sida 

leder till stigmatisering och därmed till utanförskap (Engdahl & Larsson, 2008). Avvikaren 

som i detta fall är den våldsutsatta kvinnan, vars självbild blir så pass negativ att hon börjar 

betrakta sig själv som en mindre duglig samhällsmedborgare, avvikelsen blir i denna mening 

en självuppfyllande profetia(Giddens, 2003).När detta uppstår är risken stor att kvinnan 

stannar kvar hos den våldsbenägna man som utövar våld mot henne eftersom det är det enda 

hon känner till. Och denna sekvens där avvikelsen (misshandeln) permanentas kallar 

stämplingsteoretikerna för den sekundära avvikelsen, den sker i regel efter ett flertal primära 

avvikelser (Giddens, 2003).  

Ett traumatiskt band 

Enander och Holmberg (2007) beskriver begreppet traumatisk bindning, vilket används när 

starka känslomässiga band utvecklas mellan två personer, där den ena upprepade gånger slår, 

trakasserar, hotar eller kränker den andra. Grunden är att maktbalansen är ojämn och att 

övergreppen är återkommande. Det typiska är att den underordnade personen utvecklar 

positiva känslor och attityder till förövaren. Detta fenomen har bland annat observerats i 

koncentrationsläger och vid gisslandraman. I misshandelsrelationer upprepas oftast 

övergreppen, men samtidigt varvas de med vänligt och kärleksfullt beteende. Vilket ideligen 

gör offret psykologiskt förvirrat och många gånger leder till att bandet till förövaren blir ännu 

starkare. Sammanfattningsvis är det sannolikt att det traumatiska bandet blir så starkt till följd 

av att mannen pendlar kraftigt mellan våld och värme, samt att kvinnan upplever en intensiv 

blandning av kärlek, hat och rädsla. Resultatet av den här typen av beroendeförhållande är att 

kvinnan kan uppleva sig som "trollbunden" av mannen, vilket leder till att hon kränker och 

sviker sig själv. Detta beskrivs ofta som det värsta av allt i en misshandelsrelation (Enander & 

Holmberg, 2007). 

Koppling mellan teorierna 

Vi har valt ovanstående teorier eftersom att de på flera sätt speglar våra informanters 

livserfarenheter, vilket är precis vad vår studie bygger på. Normaliseringsprocessen ger en 

tydlig bild över hur en osund relation utvecklas och eskalerar. Teorin om traumatiska band 

förklarar det känslomässiga förhållandet mellan offer och gärningsman, något som har visat 

sig vara en stor del i vårt empiriska material. De övriga två teorierna, stämplingsteorin och 
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disidentifiering, relaterar vi mer till förbindelsen mellan individ och samhälle. De två 

sistnämnda teorierna anser vi vara relevanta med tanke på vårt syfte och frågeställning.    
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Metod 

Vårt urval har varit dubbelt utsatta kvinnor, och med dubbelt menar vi att de både har varit 

utsatta för våld i sina relationer samt levt i eller med någon form av missbruk. Missbruket har 

varit aktuellt antingen under tiden misshandeln har skett eller i ett tidigare skede. Vi har valt 

att göra denna studie för att få kvinnornas bild av den hjälp som samhället har att erbjuda för 

dessa kvinnor. 

Vetenskapssyn 

Vi har valt att bygga vår studie utifrån en hermeneutisk vetenskapssyn då vi båda tycker att 

denna syn tolkar studiens material utifrån vårt syfte och vår frågeställning. Studien är 

kvalitativ och kommer att bygga på semistrukturerade intervjuer med kvinnor som har 

personliga livserfarenheter av ämnet.  

Den hermeneutiska vetenskapssynen fokuserar på det upplevande och tolkande subjektet för 

att få en bild av – och förstå den sociala verkligheten. Man vill undersöka hur människor vet 

saker, studera samspelet mellan olika individer vilket innebär att epistemologin är 

dominerande inom denna metod(Sjöberg & Wästerfors, 2008). Eftersom att det inte är ett nytt 

samhällsproblem så vill vi inte skapa en ny vetenskap med denna studie.Vi vill snarare förnya 

och fördjupa den redan befintliga kunskapen, samt belysa problemet ur en ny synvinkel. 

Följaktligen är allt som är tolkningsbart så som intervjuer och observationer högst relevant 

inom hermeneutiken (Sjöberg & Wästerfors, 2008).Vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer för att få en tydlig bild av hela händelseförloppet genom att låta 

intervjupersonerna berätta fritt kring sina upplevelser av den hjälp eller brist på hjälp de har 

fått av samhället. Denscombe (2000) skriver att det finns vissa nackdelar med 

semistrukturerade intervjuer, dels för att det är tidskrävande och tillförlitligheten kan bli 

sämre under intervjuerna då det är svårt att veta säkert om informanterna till fullo talar 

sanning under intervjuernas gång.De semistrukturerade intervjuerna har trots ovanstående 

varit ett bra arbetssätt för oss då vi har fått den information som är relevant för vår 

frågeställning och för studiens syfte. Vår uppfattning är att vi inte hade kunnat ta del av denna 

information via enkäter då de är för strukturerade för vår undersökning. Informationen hade 

inte speglat den subjektiva uppfattning om samhällsproblemet som vi eftersträvade. Inte heller 

genom observationer hade vi kunnat samla in den aktuella informationen då de kvinnorna som 
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vi har varit i kontakt med redan har tagit sig ur de osunda relationerna och det finns då inget 

att observera i nuläget. 

Tillvägagångssätt 

Urval 

Urvalet i vår undersökning har framtagits utifrån ”snöbollseffekten”. Denna metod innebär att 

urvalet bestäms genom att en person hänvisar till två eller flera till, för att dessa vidare 

hänvisar till ytterligare två eller flera. Från början omfattar studien ett litet urval men efter 

hand så ökar det och materialet får en ökad tillförlitlighet (Denscombe, 2000). Denna 

urvalsmetod har varit aktuell i vår studie då vi från början endast hade kontakt med ett fåtal 

kvinnor med den bakgrund som var relevant för forskningen. Dessa kvinnor kände emellertid 

flera kvinnor som de kunde tipsa oss om och som vi kunde ta kontakt med. Det har varit en 

effektiv metod för undersökningen då vi båda har kunnat skapa ett kontaktnät och på så vis 

öka tillförlitligheten i studien.   

Intervjuguiden 

Vår studie är, som vi tidigare nämnt, en kvalitativ studie och vårt tillvägagångssätt har varit 

semistrukturerade intervjuer där vi har utgått ifrån en intervjuguide som innefattar olika teman 

(se bilaga 1). Vid semistrukturerade intervjuer så används en intervjuguide med färdiga frågor 

som skall besvaras men det finns även utrymme för informanten att utveckla sina svar 

(Denscombe, 2000). Intervjuguiden har varit till stor hjälp för oss, dels för att hålla 

intervjuerna på rätt spår, men även för att vi skulle samla in samma typ av information i våra 

intervjuer då vi har genomfört dem var för sig.  

Vår etik i studien 

Inför intervjuerna gjorde vi vissa etiska överväganden utifrån vår egen moral och i samråd 

med lärare. Dels valde vi att genomföra intervjuerna enskilt med våra informanter, just för att 

kvinnorna inte skulle få en känsla av att de befann sig i en underlägsen position, eftersom att 

de redan berättar om jobbiga erfarenheter. Vi tänkte även på de etiska överväganden när vi 

utformade intervjuguiden, vi valde att dela in den i olika teman med underrubriker så att fokus 

skulle ligga på den hjälp de har fått (eller inte fått) och inte på själva våldshändelserna i sig. 

Vi valde detta för att vår förförståelse är att många kvinnor inte vill prata om 

våldssituationerna, utan lät detta då vara ett öppet val om de ville delge några specifika 

detaljer. 
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Efter att vi läst i forskningshandboken (Denscombe, 2000) om etik i forskning var vi även 

mycket noga med att meddela alla informanter om att de skulle få vara anonyma, samt att vi 

skulle anonymisera platser som möjligen nämns i intervjumaterialet. 

För att intervjupersonerna skulle känna sig trygga med att bli intervjuade av oss så valde vi att 

träffa kvinnorna på en plats där de kunde känna sig bekväma i situationen, även detta efter att 

ha läst om etik i Forskningshandboken (Denscombe, 2000).   
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Resultat 

Våra informanter 

Tove är en yngre medelålders kvinna som ser väldigt bra ut. Hon är född och uppvuxen i en 

större stad i Sverige. Hon är mamma till en pojke och var under många år ihop med sonens 

pappa som både psykiskt och fysiskt misshandlade henne. Efter uppbrottet med barnets pappa 

träffade hon en ny man. Precis som i den förra relationen började allt bra, men efterhand blev 

även han mycket våldsbenägen. Under långa perioder figurerade det droger i hennes 

omgivning, både hennes respektive och vänner missbrukade, trots det så varken provade eller 

brukade Tove något själv.   

Lillian är en medelålders kvinna som man rent fysiskt ser har levt ett mycket hårt liv. Även 

hon är född och uppvuxen i en storstad. Hon är mamma till en dotter som idag är en ung 

kvinna och kontakten mellan dem är tyvärr inte den bästa. Lillian säger att det alltid 

förekommit våld i alla hennes relationer och hon tror att det är missbruksrelaterat. Hon 

beskriver att hennes verklighetsuppfattning var sned, och trodde att våldet var hennes fel. 

Lillian har själv varit beroende av droger sedan tidig tonår men har nu varit drogfri i fem år. 

Hon kan idag se saker ur ett annat perspektiv och lever ensam.  

Katarina är en yngre medelålderskvinna som är påminner om en ”typisk” mc-brud. Hon är 

född i Norge men har bott i Sverige i många år. Katarina har en vuxen dotter som lider av 

lindrig funktionsnedsättning. Relationen med dotterns pappa har alltid varit stormig och dem 

har varit ett par fram och tillbaka från det att hon var 19 år. Han utsatte henne främst för 

psykisk misshandel, men de gånger han slog henne fick hon rejält med stryk. Katarina har 

missbrukat i perioder och favoriten var metadon berättar hon. Nu är Katarina däremot drogfri 

sedan ett par år tillbaka och likaså har hon lyckats lämna dotterns pappa, trots många hot och 

en enorm rädsla.  

Louise är en trevlig yngre medelålders kvinna som är född och uppvuxen i en storstad i 

Sverige. Hon är mamma till tre pojkar och alla är idag vuxna och flyttat hemifrån. Louises liv 

har inte alltid varit struligt, utan den problematiska livssituationen började först på senare år. 

Depression var nog främst anledningen till det och även de osunda par relationerna som hon 

engagera sig i berättar hon. Louises liv utvecklades till ett kaos, från att leva ”normalt” till ett 

liv fyllt med droger och våld. Sedan några år tillbaka är Louise drogfri och är nu också 

lyckligt gift.  
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Linnéa är en ung vältalig kvinna. Hon är född i Sverige och bor nu i ett hus ute på landet med 

sin man deras tre barn. Väldigt tidigt började det trassla till sig för Linnéa och hon blev då 

LVU placerad (tvångs placerad) hos en annan familj som ung tonåring. Under samma period 

var hon ihop med en äldre kille som regelbundet började misshandla henne både psykiskt och 

fysiskt. Droger blev något att dämpa ångesten med och hon blev snabbt beroende. Trots 

hennes unga ålder och synliga kroppsskador så ifrågasatte ingen varken hennes livsstil eller 

relationen till den äldre pojkvännen. Idag är både Linnéa och hennes nuvarande man drogfria. 

Hon jobbar heltid och trivs mycket bra på sin arbetsplats.  

Josefin är en ung vacker kvinna och det syns ingenstans att hon har levt ett hårt liv. Hon är 

uppvuxen i flera olika fosterhem i en svensk storstad och började med droger i mycket ung 

ålder. När hon blev mamma hade hon varit drogfri i flera år men levde ihop med en 

kontrollerande och våldsam man som inte var drogfri. Josefin har idag varit drogfri i nästan 

elva år, hon bor själv med sin son och de har ett bra liv tillsammans. 

Lisa är en medveten kvinna i övre medelåldern och är född och uppvuxen i en svensk storstad. 

Under många år vardroger en stor del av hennes liv. Hon blev beroende av heroin och levde 

ihop med en man som främst utövade psykisk misshandel gentemot henne. Dock kunde våldet 

också övergå till fysiska handlingar enstaka gånger. Lisa är mamma till två barn som hon idag 

har bra kontakt med trots många år av trassel på hemmafronten. Numera är Lisa drogfri sedan 

fyra år tillbaka och hon är en mycket inspirerande kvinna att lyssna på när hon berättar om sitt 

liv.  

Anki är en medelålderskvinna som är mycket öppen och spontan. Hon är född och uppvuxen i 

en av Sveriges mest omtalade förort. Precis innan hon fyllde 30 år träffade hon en mystisk, 

stilig man som senare visade sig vara en elak kvinnomisshandlare. Efter en brutal 

våldshändelse lämnade Anki mannen som också är pappa till hennes yngsta son. Efter det 

turbulenta förhållandet började hon missbruka tabletter och sprit för att dämpa sin ångest och 

hon blev snabbt beroende. Idag har Anki varit nykter i 10 år och har en god kontakt med alla 

sina tre barn.  

Presentation av vårt empiriska material 

Informanternas livserfarenheter 

Vårt empiriska material bygger på de åtta kvinnor som vi i ovanstående stycke presenterar. 

Alla informanter har mer eller mindre levt med både våld och missbruk under många år. Den 
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ena historian är värre än den andra och man undrar hur dessa kvinnor överhuvudtaget ens kan 

finnas i livet idag. 

En kvinna berättar hur pojkvännen satte sig över henne och låste hennes armar med sina ben, 

sedan tog han tag i håret och slog huvudet i marken. Kvinnan trodde att hennes sista stund var 

kommen eftersom hon inte hade en chans mot den fysiskt mycket starkare mannen. Men helt 

plötsligt knackade det på dörren och polisen stod där, då hade grannkvinnan hört oljud och 

ingripit. En annan säger att hon fick sin lunga söndersparkad och mannen blev då åtalad för 

grov misshandel, 20 år senare återförenades paret och precis som tidigare blev hot och våld en 

del av relationen. Att gå tillbaka till en våldsam man är mycket vanligt enligt de kvinnor som 

vi har intervjuat, nästan mer vanligt än ovanligt. Flera av våra informanter berättade att 

människor i deras omgivning sa att det fanns hjälp att få, men många av kvinnorna kände att 

de var tvungna att lösa problemen själva.  

[…] helt plötsligt knacka det på dörren och då står polisen där och då är det en 

grannkvinna som har ringt, så tittade dem på mig – ska du anmäla detta? - Nej nej, sa 

jag. Jag skulle inte drömma om att anmäla honom.(Lisa) 

Citat sammanfattar vad majoriteten av våra informanter kände efter det att en våldshandling 

ägt rum. Få vågade alltså anmäla brottet, men i stället så valde vissa kvinnor att bryta 

förhållandet, emellertid tog dock flera av kvinnorna sedan tillbaka den våldsutövande 

mannen. Förklaringen till det var enligt kvinnorna oftast missbruket. De hade ett beroende och 

männen var i regel de som hade tillgång till drogerna.  Kvinnorna beskriver sitt missbruk som 

nödvändigt för att överhuvudtaget kunna fungera. Flera förklarade att man tappar fokus på det 

som är viktigt. Drogerna är det man först och främst tänker på, sen barnen och på tredje plats 

relationen om man ska rangordna sin prioritering.  

Några av kvinnorna förklarar att de hade en motsägelsefull livssyn, de såg sig själva som fria 

och kunde säga och tycka vad de ville men samtidigt så fanns en underliggande konservativ 

bild av livssituationen. Mannen gör arbetet, det vill säga utför kriminella handlingar och fixar 

droger. Kvinnan däremot stannar hemma och är omvårdande precis som i en ”vanlig” familj. 

Kvinnorna tydliggör att den paradoxala synen på situationen dels beror på att männen 

genomgående är svartsjuka och kontrollerande.  
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En av kvinnorna som tidigare varit beroende av heroin berättar att det tillhörde livsstilen att se 

sig som fri, trots att hon själv levde med en mycket kontrollerande man. Hon blev regelbundet 

utsatt för både fysiskt och psykiskt våld under deras parrelation men bundenheten till heroinet 

gjorde att hon förlät honom gång på gång. Många av våra informanter har befunnit sig i 

liknande situationer, varit kraftigt beroende av droger samtidigt som man blir utsatt för våld i 

sin nära relation.  

De flesta kvinnorna upplevde att våldet successivt eskalerade, det kom en smäll, sen en örfil, 

där efter en knytnäve och så vidare. En av informanterna berättar att det gick så långt att hon 

bara tagit det hon stått i och gått, lämnat hem och allting.  

En annan berättar hur hon hela tiden var på sin vakt och beredd på att fly, hon hade alltid en 

väska packad med välling och ny flaska till sin son och så uppdaterade hon med rena kläder 

hela tiden.  Hon antecknade även regelbundet i böcker vad han gjorde varje dag, när han stod 

utanför hennes bostad, klockslag osv.  Hennes tanke var att om han nu skulle ha ihjäl henne så 

skulle det åtminstone finnas bevis nog så att han blev åtalad och dömd för det.  

Sist en man la ett finger på mig slutade med att han fick åtta månaders fängelse och jag 

fick ett rätt bra skadestånd. Så jag skulle göra om det idag om det hade hänt, 

ja!(Lillian) 

Lillian är äldst av våra åtta intervjupersoner, hon är också den kvinna som har mest 

erfarenheter då det kommer till våld och missbruk. Hon uppgav i intervjun att hon enbart har 

haft relationer där hon blivit psykiskt och fysiskt misshandlad. Efter att ha levt i flera 

decennier med män som slagit henne fick hon till slut nog, och det ångrar hon inte en sekund 

idag. Däremot önskar hon att hon hade vågat agera mot dessa män tidigare, för då hade hon 

besparat sig själv mycket lidande säger hon i intervjun.     

Eftersom de flesta av kvinnorna missbrukade under samma period som de utsattes för våld så 

beskriver våra intervjupersoner att våldet ofta var missbruksrelaterat. En av kvinnorna säger 

till och med att hennes man aldrig skulle höja sin hand mot henne utan droger i kroppen.  

Informanterna berättar att man kan ha varit drogfri i flera år men ändå så undviker man att 

söka hjälp när man utsatts för våld. Det finns en rädsla att inte bli trodd på grund av sitt 

tidigare missbruk och framförallt en oro att socialtjänsten ska ta barnen. Detta medför givetvis 

att man ser myndigheter som ett hot förklarar kvinnorna. Flera av intervjupersonerna säger att 

när de väl bestämt sig för att söka hjälp så tenderar de att inte berätta allting från början 
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eftersom man skäms och ämnet är jätte känsligt. Genomgående hos alla kvinnorna är också att 

de tycker att socialtjänsten ska ta tid på sig och bli bättre på att lyssna eftersom man redan är 

så stressad, uppriven, ledsen och arg då man uppsöker myndigheten. Man är allt möjligt, plus 

att man skäms säger en av informanterna. Innerst inne vet de våldsutsatta kvinnorna att det 

inte är deras fel att de blir slagna, däremot har man själv valt en partner som våldsbenägen 

och det skäms man för bekräftar alla.  

Det finns så mycket skam för kvinnor som missbrukar, har du barn så är du längst ner 

på stegen. Nej till och med under, under nollan. Framför allt om du är kvinna som har 

barn och missbrukar. (Louise) 

Ovanstående citat skildrar ganska så bra den känslan som våra intervjupersoner försöker 

beskriva för oss, man skäms alltså inte bara för att man blir misshandlad. Utan man är väldigt 

besviken över andra saker i sin tillvaro också, framför allt misslyckandet som mamma.             

Utmärkande hos kvinnorna är att de alla har känt starka skuldkänslor över hela sin 

livssituation. Några av dem berättade även hur de har skuldbelagt sig själva genom att 

försvara den våldsbenägna mannen, de brukade tänka att om de bara levde som männen ville 

så skulle allt bli bra.  

[…] han är snäll annars, jag fick en lusing men han är ju jävla snäll annars. (Anki) 

Det är lättare att leva i förnekelse än att se den brutala sanningen i vitögat, för det står man 

inte ut med. De flesta av våra intervjupersoner uppger att de verkligen ville ha hjälp, men att 

skammen vägde tyngre. Fick man stryk som ung tonåring av sin pojkvän så var det ännu 

värre, det var pinsamt att berätta att man fått pisk av sin kille, det existerar liksom inte säger 

en kvinna som själv blev grovt misshandlad av sin första pojkvän då hon endast var 14 år. De 

som gick tillbaka till sin partner efter kroppsligt övergrepp skämdes sedan i dubbel 

bemärkelse, dels för dem blivit slagen men också för att de tog tillbaka honom och lät det ske 

igen.  

Man skäms för att gå där med två blåtiror och de såren man har i själen dem syns inte 

va. Så hur ska man kunna förklara det för en människa? Varför har du inte lämnat 

honom? Nej därför att man är så rädd och han har ju bankat in i huvudet på dig att du 

är värdelös, du kan ingenting, du klarar ingenting. Och du är sjuk i huvudet. Till slut så 

tror man det va. Och då är man väl så, han är den enda som tycker om mig. Man blir 
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liksom isolerad, den här mannen ser ju nu i efterhand. Han klipper av alla band man 

har runt omkring, föräldrar, syskon, vänner, kamrater, sociala nätet, Allt! För vem vill 

gå ut med två blåtiror och han går bredvid och säger måste jag gå här och skämmas för 

dig. Du vet som han har gjort, du vet det är tuffa grejor. (Lillian) 

Lillan redogör för en händelse som inte alls är ovanlig för våra informanter. Här pekar hon på 

både det fysiska och psykiska våldet i en parrelation, samt skammen som uppstår och rädslan 

för vad omgivningen ska tycka.  Gemensamt för våra informanter är också att våldet nästan 

ska ha tagit död på dem först innan en anmälan blivit aktuell. En orsak till det är den enorma 

rädsla kvinnorna känner inför den man som utfört våldshandlingarna. Det finns till synes en 

absurd relation mellan paret, samtidigt som rädslan finns där så påträffas det även en kärlek 

och omtanke till den våldsamme mannen.  Flera av kvinnorna berättar att de kände skuld och 

delaktighet i de våldsamma incidenterna. Det som har avgjort om kvinnorna har anmält eller 

inte har vart kombinationen av de ovanstående känslorna, eller allvarlighetsgraden på 

misshandeln.  

Det är jätte svårt att sitta och säga att man älskar en människa som man samtidigt är 

livrädd för. Då är du ju en sjuk människa, då hamnar du ju i ett annat fack. (Linnéa) 

Linnéa bekräftar det som Lillian sa i förra citatet, det finns inte bara en rädsla för mannen som 

slår dig utan även en rädsla för hur samhället ska döma dig som misshandlad kvinna. 

En annan kvinna berättar om hur hennes pojkvän hotade henne efter en grov misshandel.  

Han sa till mig att skulle han sitta för misshandel på mig så var straffet likadant att sitta 

om han skulle ta död mig va och då gjorde han hellre det. (Anki) 

För att Anki inte skulle göra någon anmälan så gav mannen henne femtusen kronor. Hon 

säger att det kändes lättare att vara tyst och ta emot pengarna än att gå med rädslan att han 

skulle döda henne, för hon visste att han var kapabel att handla efter sina ord.  

Besöksförbud är ofta den konkreta åtgärd som sätts in om det bedöms att det finns en hotbild 

mot kvinnan. Det är också den hjälp som många upplever som äkta då larm placeras ut i 

hemmet och de får en direktkontakt till polisen. En trygghetskänsla skapas då för den utsatte. 

Den känslan försvinner dock så fort besöksförbudet har gått ut och flera av våra informanter 

berättar att det inte har funnits någon uppföljning utan man därefter får klara sig själv.  
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De kvinnor som vi har varit i kontakt med har lite delade meningar om bemötandet från 

myndigheter. Vissa upplever att dem blivit professionellt bemötta, andra säger att mötet med 

myndigheter har varit en fruktansvärd upplevelse och en del av kvinnorna har både positiva 

och negativa erfarenheter.  

[…]dem tog inte mig på allvar, dem menade på att jag skulle säga bestämt till honom 

att du är inte välkommen här. Ja då känner man sig väldigt liten, man tappar ju tilltro 

till allt vad myndigheter heter.(Tove) 

Tove är en av de kvinnor som har dåliga erfarenheter i mötet med myndigheter. Därutav 

också den negativa synen, vilket inte är ovanligt för kvinnor i hennes position. Ett första 

intryck avgör ofta hur den framtida kontakten kommer att se ut, det gäller att bygga upp en 

tillit säger alla de kvinnor som vi har intervjuat. De förklarar att annars finns risken att man 

känner sig väldigt liten i jämförelse med myndigheterna och tappar då förtroendet för de 

myndighetsutövande individer som har möjlighet att hjälpa en.  

De flesta har dock i slutändan blivit bemötta med respekt och på ett bra sätt, kvinnorna 

förtydligar att de då har träffat på ”rätt” personer med befogenheter. 

Hjälpen som finns att få 

De kvinnor som vi har intervjuat har varit medvetna om att det finns hjälp att få, frågan har i 

stället blivit hur länge man måste vänta på att få den. En säger att det tog tre år innan hon fick 

upprättelse och under dessa år levde hon under ständig stress. Det finns delade meningar om 

hur hjälpen som finns ser ut idag, vilket självklart varierar beroende på vilka livserfarenheter 

man har. Några kvinnor är väldigt nöjda med den hjälp dem fått och en kvinna säger att 

socialassistenterna verkligen förklarade för henne med respekt vad som skulle hända. Detta 

gjorde att kvinnan kände sig delaktig i deras sätt att arbeta vilket är viktigt och framförallt när 

barn är inblandade. En annan kvinnas första möte med socialtjänsten var betydligt sämre. 

Jag sökte hjälp en gång men asså det sättet hon tittade på mig fick mig bara till att 

ställa mig upp och be henne dra åt helvete och gå igen. Men vad jag förstått, den gamla 

eliten av socionomer och socialsekreterare kan ju inte ett skit om missbrukare. Därutav 

resultatet att man kan få ett sådant bemötande att man bara väljer att gå istället. 

(Louise) 
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I stort sätt har alla våra informanter någon gång känt sig illa bemötta av myndigheter, och 

citatet ovan är en klassiker på hur många av våra kvinnor har tänkt, tyckt och känt inför ett 

möte med exempelvis en socialsekreterare.  

När kvinnorna i stället valde att söka hjälp hos kvinnojourer så var deändå tvungna att gå via 

socialtjänsten, eftersom det är demsom beviljar organisationens potentiella hjälp. Många blev 

då nekade eftersom de var missbrukare, man ansåg att dem inte var tillräckligt trovärdiga. 

Kvinnan fick gå hem igen trots att de visste att partnern var våldsbenägen, socialassistenterna 

tog alltså inte vissa av de våldsutsatta kvinnorna på allvar.  

[…] dem frågade mig om han hade slagit mig. Det hade han ju inte gjort än i denna 

omgången men jag visste ju och det var skrik och skrämsel taktiken. Och jag vet ju från 

förr eftersom han har spräckt min lunga, så jag vet ju eh och sin förra tjej körde han 

kniven genom benet, så dem fokuserade på att han inte hade slagit mig. (Katarina) 

Många av informanterna uppger precis som Katarina i ovanstående citat att de fick hjälp först 

när de fysiska skadorna var så synliga att de inte gick att passera obemärkt. En av kvinnorna 

förklarar att när en våldshandling tydligt hade ägt rum fick de all hjälp och uppbackning som 

fanns. Men innan dess så upplevde många kvinnor att de inte blev trodda, att myndigheter var 

nonchalanta och nästan avvisande mot dem när de uppsökte hjälp för våldet i sin relation.     

Vissa av våra informanter som tidigare har varit mycket kritiska till den hjälp som finns har 

på senare år ändrat sin uppfattning och är numera väldigt nöjd med den hjälp och stöttning 

som de fått från samhället. Naturligtvis är fortfarande vissa av kvinnorna otroligt missnöjda. 

Informanterna säger att det handlar om att träffa på rätt människor, de som lyssnar utan att 

döma.   

Hon skulle ta sig ur sina drogproblem först innan hon fick hjälp med det andra, så 

mena jag på HALLÅ det hänger för fan ihopa. Hon missbrukar ihop med sin man och 

när han eller inte hon får sina droger så blir det aggressivitet, gnabb och tjabb och sen 

blir det fysiskt, både verbalt och fysiskt. (Louise) 

Eftersom kvinnojourer inteär glada för att ta emot kvinnor som missbrukar så kräver 

socialtjänsten att kvinnan först och främst ska ta sig ur sina drogproblem, innan hon blir 

beviljad hjälp. Att det inte finns omedelbar hjälp för de kvinnor som missbrukar och samtidigt 

befinner sig i en våldsam relation är ett stort problem säger många av våra informanter.  
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Hur kan hjälpen förbättras? 

Våra informanter har många förslag på hur hjälpen skulle kunna förbättras för de kvinnor som 

lever med dubbel utsatthet. Alla är eniga om att polisen borde ha mer befogenhet att ta med 

gärningsmannen direkt till stationen för förhör. Det är extra viktigt eftersom att polisen ofta är 

den myndighet som är på plats då en misshandel har ägt rum. Som det ser ut idag är det i 

stället kvinnan med eventuella barn som måste fly och gömma sig. De intervjuade kvinnorna 

tycker att polisen idag inte agerar tillräckligt hårt. 

Absolut kan den förbättras, polisen först och främst borde få mer akuta befogenheter. 

Och socialtjänsten borde lyssna mer på vad kvinnorna säger och inte släta över det så 

himla mycket. (Lillian) 

Det är inte bara Lillian som tycker att polisen borde få mer befogenheter att agera direkt på 

brottsplatsen, utan det är alla våra informanter samstämmiga om. Likaså tycker kvinnorna att 

myndigheter och framför allt personal inom socialtjänsten borde ta en misshandlad kvinna 

mer på allvar, många har nämligen upplevt att deras ärende blivit runt slussat då ingen 

socialsekreterare har velat ta sitt ansvar. 

Ja det är klart att dem inte blir trodda, så fort man avviker är man inte lika mycket 

värd. Dem faller ju inte inom ramen för det vanliga svensson. Man måste lyssna på alla 

människor och även missbrukare. Socialen tror de vet allt för att dem har läst något i en 

bok och sen är det så, hade dem bara lyssnat på missbrukaren så hade dem sparat 

massa med pengar. Det är ju ens eget missbruk och man vet ju vad man själv behöver. 

(Linnéa) 

En del av kvinnorna har åsikten om att det behövs fler socialassistenter över lag inom familj 

och individomsorgen. Fler socionomer eller andra kompetenta individer som är inriktade på 

människors välmående. 

De kvinnor som finns med i vår studie upprepar att det borde finnas ställen som man kan 

vända sig till när man blivit misshandlad, oavsett vilken livsstil man lever. Förslag är att 

enbart kvinnor bör arbeta där, för då är det större chans att en våldsutsatt kvinna sänker sin 

mur, vågar slappna av och berätta om vad som har hänt uttrycker en kvinna. Därefter ska 

organisationen i sin tur föra ärendet vidare och hjälpa kvinnorna efter deras individuella 

behov menar samma informant.  
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Flertalet av våra intervjupersoner är frustrerade över handläggningstiden och tycker att beslut 

måste fattas mycket snabbare. Får en våldsbenägen man reda på att ”hans” kvinna sökt hjälp 

så blir det ännu mer turbulent i relationen, risken finns att han känner sig hotad i sin roll som 

husets ledare och självklart kan det spåra ur säger kvinnorna. Idag är handläggningstiden 

väldigt lång och det tror våra informanter beror på att allt är en kostnadsfråga. Den långa 

väntetiden leder tyvärr till att många stödsökande kvinnor faller tillbaka till den osunda 

relationen på grund av rädsla berättar kvinnorna.  

Jag tycker ju att allting ska ta så lång tid, asså har man vågat ta steget att göra en 

anmälan så har man skyldighet att hjälpa den människan att försvinna fort som sören 

för att kunna styra upp. Dem ska inte få befinnas i samma stad för att riskera att stötta 

på varandra dem ska sluta upp så man verkligen kan komma bort och få den tiden. Det 

är vi rätt dåliga på här, det är ju handläggningstid på allt som gör att man oftast trillar 

tillbaka. Det måste vara mer struktur och rutiner behöver dem föra in för det finns inte. 

(Linnéa) 

Det är uppenbart att många av våra informanter känner stor oro över hur samhället arbetar 

med kvinnor som är dubbelt utsatta. Största orosmomentet verkar vara just misstron från 

myndigheternas sida då kvinnan söker stöd och hjälp för våldet i sin nära relation.  

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Sociologisk analys och tolkning 

I det här kapitlet sammanväver vi vårt resultat med de teoretiska utgångspunkter som vi 

tidigare i studien har tagit upp. Detta för att kunna göra en sociologisk analys av det 

samhällsproblem som vi valt.  

Överlevnad 

Precis som i inledningen av vilket förhållande som helst så går allt hur bra som helst i början 

av relationen och man svävar nästan på små rosa moln. Likaså var det för våra informanter 

inledningsvis i deras parrelationer. Skillnaden är att alla kvinnor som deltagit i vår studie 

sedan fick vara med om saker som normalt sätt inte ska få förekomma. Som en av kvinnorna 

beskrev det så börjar det med en örfil, sen en smäll, sedan en knytnäve osv. 

Intervjupersonerna märkte alltså hur våldet i deras parrelation successivt eskalerade under 

kärleksförbindelsen. En av informanterna berättar att våldet ibland urartade, då gick det så 

långt att hon bara tagit det hon stått i och gått, lämnat hem och allting i rädsla för att inte 

överleva misshandeln. En annan berättar hur hon hela tiden var på sin vakt och beredd på att 

fly. Vissa av kvinnorna hade tydligen olika planer förberedda beroende på vilken situation 

som de möjligen skulle kunna ställas inför, detta var medvetna eller undermedvetna 

överlevnadsstrategier.  

 

Acceptans 

Normaliseringsprocessen visar att våldet går från att vara en destruktiv engångshändelse till 

att bli en normal del i förhållandet, detta medför att våldet accepteras och försvaras av både 

mannen och kvinnan.  

[…] han är snäll annars, jag fick en lusing men han är ju jävla snäll annars.(Anki) 

Som vi nämnt i våra teoretiska utgångspunkter så är våldet som sker i nära relationer inte 

okontrollerade raseriutbrott, utan är fullt kontrollerade och uträknande. Utifrån de intervjuer 

som vi har haft så framgår det att ovanstående teori stämmer överens med verkligheten. 

Enander & Holmberg (2007) skriver att männen är betydligt mer medvetna än vad vissa 

forskare vill framhäva. Förutom att kvinnan börjar acceptera våldet i sin relation så är 

isolering en annan del av normaliseringsprocessen. Detta är en dominanshandling från 

mannens sida då han får större inflytande ju mindre umgänge kvinnan har med andra 
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människor säger Enander & Holmberg (2007). De kvinnor som deltagit i vår studie har varit 

dubbelt utsatta då de även har levt i relationer med narkotikamissbruk. Då männen vanligtvis 

hade tillgång till drogerna så blev kontrollen över kvinnorna ännu större och att ta sig ur 

relationen försvårades ytterligare. 

[…]Man blir liksom isolerad, den här mannen ser ju nu i efterhand. Han klipper av alla 

band man har runt omkring, föräldrar, syskon, vänner, kamrater, sociala nätet, Allt! 

(Lillian) 

Som ovanstående citat visar så har våra informanter personliga erfarenheter av 

normaliseringsprocessen, flera av dem har berättat att de har blivit avskärmade från sin 

bekantskapskrets och även accepterat detta. Emellertid ville flera av kvinnorna bryta med sina 

män, dock fanns då rädslan att de skulle stå helt själva eftersom att de trodde att de inte längre 

hade anhöriga som stöd. En vanlig självuppfattning hos de intervjuade var att de förtjänade 

våldsdåden och att ingen annan skulle vilja ha dem om de valde att lämna sin våldsamma 

man. En annan förklaring till att kvinnorna stannade kvar i förhållandet eller valde att ta 

tillbaka männen var enligt kvinnorna oftast missbruket. De hade ett beroende och männen var 

i regel de som hade tillgång till drogerna. 

Förvrängd verklighetsuppfattning 

I normaliseringsprocessen är det också vanligt att mannen växlar mellan våld och värme, till 

slut leder det till att kvinnan får svårt att avgöra vad som är gott och ont i kärleksrelationen. 

Utifrån detta skapas ett traumatiskt band mellan parterna och en grund till detta är att 

maktbalansen är ojämn.  Mannen står utan tvekan högts i hierarki, det är också han som utför 

arbetet, det vill säga utför kriminella handlingar och fixar droger. Kvinnan är den 

underordnande, hon håller sig hemma och är omvårdande precis som i en ”vanlig” familj. 

Våra informanter berättar att deras livssyn var mycket motsägelsefull, vilket yttrade sig i att 

vissa av kvinnorna disidentifierade sig med bilden av missbrukare och våldsutsatt kvinna.  De 

ansåg att de levde som fria individer men samtidigt så fanns en dold underliggande 

konservativ bild av livssituationen. Detta var dock något som många av informanterna absolut 

inte ville acceptera eller visa utåt, situationen som dessa kvinnor befann sig i är en typisk 

disidentifiering. 
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Ovanstående stämmer överens med Skeggs (2006) teorier om disidentifiering. Teorin innebär 

att man inte vill identifiera sig med en aktuell grupp och motsätter sig i princip alla 

klassifikationer som skulle känneteckna den tillhörighet som förknippas med negativa värden. 

Den stämpel som skapas för kvinnor som är våldsutsatta är inte alltid en stämpel som de 

gladeligen tar på sig, det kan dels bero på att hon själv inte ser sig som misshandlad eller att 

hon inte vill se sin närstående som en kvinnomisshandlare. Stämpeln som missbrukare är 

minst lika negativ och samma förhållningssätt förekommer även här. 

Känslor styr människor 

Skamkänslor, kärlek och rädsla är tre faktorer som ligger till grund för att ett traumatiskt band 

skall uppstå. Dessa beståndsdelar är troligen också i samband med den stämpel som samhället 

gav våra kvinnor orsaken till att många av intervjupersonerna valde att stanna kvar hos sina 

våldsamma män. Ju längre kvinnorna stannade kvar i de osunda relationerna desto längre 

framskred normaliseringsprocessen och det försvårades ytterligare för kvinnorna att våga ta 

steget ut ur relationen. 

I misshandelsrelationer upprepas oftast övergreppen, men samtidigt varvas de med vänligt 

och kärleksfullt beteende som vi tidigare nämnt. Nedanstående citat visar på just detta 

traumatiska band och även att det kan få konsekvenser i form av avvikelse.  

Det är jätte svårt att sitta och säga att man älskar en människa som man samtidigt är 

livrädd för. Då är du ju en sjuk människa, då hamnar du ju i ett annat fack (Linnèa) 

Det Linnéa berättar stämmer inte bara överens med traumatiska band utan här man kan även 

se en koppling till stämplingsteorin. Hon förklarar att hon känt sig placerad i ett ”fack” som 

faller utanför samhällets normer. För likväl som gärningsmännen stämplas för sina 

våldshandlingar så stämplas även offren, i detta fall de misshandlade kvinnorna.  

[…]så fort man avviker är man inte lika mycket värd. Dem faller ju inte inom ramen för 

det vanliga svensson. (Linnéa) 

Ovanstående citat tydliggör hur lätt man stämplas som missanpassad så fort man avviker från 

samhällets normativa värderingar.  Då kvittar det om du blir utsatt för våld, för lever du i ett 

missbruk så är din livssituation inget som övriga samhället har någon förståelse för. Engdahl 

& Larsson (2008) skriver att ett avvikande beteende leder till en överreaktion från samhällets 
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sida vilket leder till stigmatisering och utanförskap.  

Informanterna beskriver att de fick känslan av att de inte blev bemötta av samhället som en 

våldsutsatt kvinna, utan i stället såg man på kvinnorna som missbrukare. Detta gjorde att våra 

intervjupersoner kände sig stämplade redan från första stund då de sökte hjälp för våldet i sin 

nära relation. Dessa kommunikationssvårigheter mellan myndigheter och klienter kan många 

gånger ha gjort att helheten av kvinnas livssituation missats. Tidigare nämnda argument är 

något som vi har sett hos flera av de kvinnor som vi har intervjuat, åtskilliga av dem fick hjälp 

med sitt missbruk men inte för den osunda relationen som de levde i och faktiskt sökte hjälp 

för. Flertalet av kvinnorna ville dessutom inte söka hjälp just på grund av den stämpel de hade 

fått som missbrukare, även om missbruket numera tillhörde det förflutna. Den gemensamma 

uppfattningen från de informanter som hade barn var rädslan för att myndigheterna skulle ta 

barnen ifrån dem, det hade ju för vissa hänt tidigare. Skräcken att förlora sina barn igen gjorde 

att många av kvinnor inte sökte stöd och hjälp för våldet utan valde i stället att härda ut. Några 

menade på att man lär sig leva med det, vilket åter igen är en förbindelse till 

normaliseringsprocessen. Informanterna beskrev att de kände sig hjälplösa, de befann sig 

längst ner på samhällsstegen eller till och med under, det fanns liksom ingen hjälp för kvinnor 

med dubbel problematik.  

Lämpliga samhällsåtgärder 

Det är samhällets ansvar att förhindra övergrepp mot kvinnor och ingripa när det inträffar, 

därför borde preventionsprogram ha hög prioritet. Så länge våldet mot kvinnor tolkas som 

problem hos enstaka störda män kan myndigheterna inte göra mycket för att förhindra fortsatt 

våld mot nya generationer av kvinnor. Då kommer myndigheternas insatser antagligen också i 

fortsättningen att behöva göras när skadan redan är skedd. Det senare är det mest kostsamma 

alternativet både för samhället och för de våldsdrabbade kvinnorna (Eliasson, 2000). Förslag 

på förbättring gällande hanteringen av våldsutsatta kvinnor är bland annat snabbare 

handläggning och lättillgänglig skyddsutrustning. 

Jag tycker ju att allting ska ta så lång tid, asså har man vågat ta steget att göra en 

anmälan så har man skyldighet att hjälpa den människan att försvinna fort som sören 

för att kunna styra upp. Dem ska inte få befinnas i samma stad för att riskera att stötta 

på varandra dem ska sluta upp så man verkligen kan komma bort och få den tiden. Det 

är vi rätt dåliga på här, det är ju handläggningstid på allt som gör att man oftast trillar 
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tillbaka. Det måste vara mer struktur och rutiner behöver dem föra in för det finns inte. 

(Linnéa) 

Kvinnorna i vår studie var inte blyga med att påpeka samhällets brister gällande myndigheters 

hantering av våldsutsatta kvinnor, och de kom gärna med förslag på hur hjälpen skulle kunna 

förbättras. Ovanstående citat exemplifierar ganska så omfattande vad våra informanter 

bedömer vara viktigt.  Det är inte enbart målgruppen misshandlade kvinnor som har 

synpunkter på lämpliga samhällsåtgärder, även författare som Mona Eliasson (2000) har en 

del förslag. En nationell insats för att motverka våld mot kvinnor hör till förslagen, liksom 

registrering av våldsamma män, vilket kan underlätta hanteringen av nya brott menar 

Eliasson(2000).Det finns alltså en hel del att göra från samhällets sida för att skydda kvinnor 

som misshandlas och förföljs. Det borde vara möjligt att avlägsna en våldsam man från 

hemmet och skydda kvinnan och de eventuella barnen från fortsatt brutalitet. Nu är det offret 

som måste ge upp hemmet för att undgå mer våld. Större kunskaper och klarare instruktioner 

kan underlätta för enskilda poliser att korrekt bedöma kvinnomisshandel. Andra åtgärder som 

skulle kunna underlätta vore om både kvinnan och polisen på hennes bostadsort kunde 

informeras när en särskilt våldsam man frisläpps eller får permission från en anstalt. Mannens 

vetskap om att kvinnan är informerad kan ha en återhållande effekt skriver Eliasson (2000). 

Slutligen i denna analys kan vi se att det finns mycket arbete kvar att göra för de kvinnor som 

är dubbelt utsatta, det är ett samhällsproblem som behöver uppmärksammas i större 

utsträckning. Flera av våra informanter har i slutändan fått den hjälp de har varit i behov av 

men många gånger har det tagit flera år. Detta är något som skulle kunna förbättras betydligt 

om den dubbla utsattheten blev mer känd av myndigheter och organisationer. Då skulle 

stämplingen av kvinnorna som missbrukare kunna minska och de personer som finns för att 

hjälpa hade fått lättare att se hela livssituationen och inte bara beroendet av narkotika.  
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Reflektioner 

Denna undersökning har varit mycket intressant ur flera synvinklar och vi har båda lärt oss 

mycket. Kvinnornas berättelser och deras öppenhet har varit till enormt stor hjälp i arbetet att 

fullfölja uppsatsen. Vårt metodval har visat sig fungera bra då vi fick den information som vi 

eftersträvade för att kunna genomföra uppsatsen på ett tillförlitligt sätt.  

Studien har även utvecklingsmöjligheter då vi i denna uppsats hade ett ganska snävt urval. Ett 

mer generellt urval hade kunnat medföra att undersökningen inte bara granskar de kvinnor 

som är våldsutsatta och som har missbruk som en stor del i livet. Även andra kvinnor hade 

kunnat medverka för att forskaren ska få en tydligare och mer generell bild av hur kvinnor 

som är utsatta för våld upplever den hjälp som samhället erbjuder. En sådan kartläggning kan 

hjälpa till att förstå hur olika kvinnor dels upplever samhällets hjälp, men även hur de 

upplever processen att gå från en”normal” relation till en relation där det förekommer våld i 

olika grader. Ovanstående förslag ser vi som vidare forskningsmöjligheter som skulle kunna 

bidra ytterligare till att hjälpen för våldsutsatta kvinnor förbättras. 

 

Avslutningsvis tänkte vi skriva om något som vi tror att alla kvinnor med avvikande beteende 

bär på, Skam! De flesta kvinnor som befinner sig längst ner på samhällsstegen lever 

förmodligen samtidigt i en andlig tomhet eftersom avståndet mellan deras handlingar och 

deras ursprungliga värderingar är så stort, därför har de svårt att stå ut med sig själva och 

fyller tomrummet med skam, droger och brott.  

Talesättet säger att skam söker skam. Att upprätthålla skammen är skambaserade 

människor bra på. Denna person söker situationer där han/hon bevisar hur dålig man 

är. På detta sätt kan förklara varför tusentals män och kvinnor återvänder till partnern 

som misshandla dem, eller när relationen är slut träffar dem ofta en ny partner med 

samma tendenser.(Åhs, Stenberg, Svanström, Fångarna i välfärdssamhället, 1991, s 

148)  

Det kanske också förklarar varför många kvinnor är så kritiska till behandlingshem. Rädslan 

för ansvar kan bli så stort att det är lättare att leva ett brutalt liv än att misslyckas med att inte 

göra det. Alla kvinnor är rädda för att lämna gemenskapen. Vem är jag då? Vad blir jag då? 

Vad gör jag då? Nej, de frågorna vill man inte ställas inför, då fortsätter man hellre i gamla 

mönster och lever vidare med skammen. Mitt i allt detta får man ändå inte glömma att vi som 
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människor kan nyskapa och handskas med tidigare information, en del av detta är just vår fria 

vilja. Vi är inget oskrivet blad och inte heller programmerade att leva ett liv med våld och 

missbruk. När vi fattar beslut spelar vår historia och erfarenheter stor roll. Självklart kan 

livsvillkoren begränsa en persons möjligheter i livet, men de avgör inte ens val. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Tema utifrån teorierna: stämplingsteorin, normaliseringsprocessen och disidentifiering. 

Fösta steget – jag behöver hjälp 

 På vilket sätt har du tagit dig ur den osunda relationen? 

 Vad fick dig att söka hjälp?  

 Kände du ett behov av hjälp för att ta dig ur relationen? 

 Skämdes du över din situation - utveckla?  

Andra steget – var finns hjälp 

 Visste du vart det fanns hjälp att få? 

 Vart fick du hjälp ifrån? 

Tredje steget – vilken slags hjälp får jag 

 Om du sökte hjälp, hur såg kontakten ut? 

 Hur blev du bemött av myndigheter och frivilligorganisationer?  

Fjärde steget – var hjälpen tillräcklig 

 Vilken myndighet/frivilligorganisation fick du bäst hjälp ifrån? 

 Hur såg hjälpen ut som du fick? 

 På vilket sätt fick du stöd från myndigheter och frivilligorganisationer? 

 Tycker du att hjälpen kan förbättras - i så fall på vilket sätt? 

 


