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Sammanfattning Introduktion: Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. 12 422 fall av 

inomhusmisshandel i nära relation riktat mot kvinnor över 18 år anmäldes under 2010. I 

medeltal dör 30 kvinnor årligen i Sverige på grund av fysiskt våld. 17 av dessa dödas av sin 

nuvarande eller tidigare partner. Psykiskt våld kan utgöras av hot, kontroll samt trakasserier 

och kan vara svårt att identifiera. Sexuellt våld kan vara misshandel vid samlag och tvång till 

olika sexuella handlingar. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och barn 

drabbas direkt eller indirekt av våld i nära relationer. Regeringen har presenterat en 

handlingsplan med åtgärder och insatser för att bekämpa bland annat mäns våld mot kvinnor. 

Polisen utbildas för att bättre kunna bemöta och hjälpa utsatta kvinnor. Ideella organisationer 

finns där kvinnor och barn kan få stöd och hjälp. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

kvinnors erfarenheter av våld i en nära relation. Metod: Metoden som användes var litteratur-

studie. Databaser som användes var Academic Search Elite och PsycINFO. Resultat: Den 

trevlige och charmige mannen som kvinnor mött visade sig efter hand vara en våldsam man. 

Våldet kom smygande och ökade sedan successivt i förhållandet. Kvinnor skuldbelade sig 

själva för våldet. De skämdes över sin situation och de höll upp en fasad utåt. Graviditet sågs 

inte som något skydd mot våldet. Kvinnor upplevde både att det fanns stöd runt omkring och 

att stödet inte kom dem till gagn. Skyddad identitet blev ett alternativ för några. Implikation: 

Det komplexa och ökande problemet Våld i nära relationer behöver komma upp mer på dag-

ordningen. Det är av stor vikt att vidare forskning bedrivs i Sverige inom området och att 

kunskapen omvandlas till praktiska redskap i samhället. 
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Abstract    Introduction: Intimate partner violence is a public health problem. 12 422 

cases of indoor assault in the intimate partnership against women over 18 were reported in 

2010. An average of 30 women dies each year in Sweden due to physical violence. 17 of them 

are killed by their current or former partner. Psychological violence may be constituted by 

threats, control and harassment and can be difficult to identify. Sexual violence can be abuse 

during sex and compulsion into various sexual acts. Intimate partner violence occurs in all 

social classes and children are affected directly or in-directly by domestic violence. The 

government has presented a plan of action with measures and efforts to, among other things, 

fight men’s violence against women. The police are trained to better treat and help vulnerable 

women. Women and children can receive help and support from nonprofit organizations. Aim: 

The aim of this study was to describe women’s experiences of violence in an intimate 

partnership. Method: The method that was used in this study was based on facts from 

literature. The Databases that were used was Academic Search Elite and PsycINFO. Result: 

The nice and charming man that women met proved over time to be a violent man. The 

violence came stealthy and it increased gradually in the relationship. Women blamed 

themselves for the violence. They were ashamed of their situation and tried to keep up an 

appearance. Pregnancy did not seem to be any protection against the violence. Women 

experienced both that there was support around them and that the support did not came them 

to the benefit. Protected identity became an alternative for some women. Implication: The 

complex and growing problem of intimate partner violence needs to be a frequent topic on the 

agenda. It is of great importance that further research is conducted in Sweden in this area and 

that the knowledge will be transformed into practical tools in the community. 
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Introduktion 

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem (Statens folkhälsoinstitut (FHI) 2008). År 2010 

anmäldes 12 285 fall av inomhusmisshandel i nära relationer riktat mot kvinnor över 18 år 

(Brottsförebyggande rådet (Brå), 2011). Våldsutövaren var en närstående i 20 000 av de 

27 000 misshandelsfall mot kvinnor som polisanmäldes 2007 och i nio fall av tio var den 

närstående en man (Wigerholt, 2008). Bland ensamstående kvinnor med små barn var 

förekomst av våld i hemmet 15 procent (Socialstyrelsen, 2009 a). I medeltal dör 30 kvinnor 

årligen i Sverige på grund av fysiskt våld och av dessa dödas cirka 17 kvinnor av en man som 

de har eller tidigare haft en nära relation till (Regeringskansliet, 2009). 

 

Enligt Polismyndigheten i Sverige är våld i nära relationer ett brott där offer och förövare har 

eller har haft ett förhållande, har gemensamma barn eller är släkt. Brottet kan innehålla våld 

av fysisk, psykisk eller sexuell art (Polisen, 2011 a).  

 

Mäns våld mot kvinnor leder till stora kostnader för samhället när det gäller sjukskrivnings-, 

arbetslöshets- och missbruksproblematik (Kastling, 2010). Åsa Claesson som är Länssam-

ordnare, i Halland, för åtgärder mot Våld i nära relationer menar att det är vanligt att kvinnor 

som är utsatta för våld i en nära relation är sjukskrivna. Det kan vara på grund av problem 

med värk som i sin tur kan vara orsakad av långvarig stress i en våldsrelation (bandad 

intervju, 7 april 2011). 

 

Våld som kvinnor utsätts för i en nära relation påverkar hennes hälsa både fysiskt och 

psykiskt i stor utsträckning. Öppenvården får årligen ta emot 12 000 till 14 000 kvinnor som 

utsatts för våld av sin partner. Det förekommer dock att kvinnor hindras av sin partner att söka 

hjälp och därför inte når sjukvården (Socialstyrelsen, 2009 a). Våld i en nära relation är ett 

upprepat beteende som kan uttryckas på flera olika sätt, men får alltid följder för den utsatta 

kvinnan (Widding Hedin, 1997). Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och 

i olika sammanhang (Socialstyrelsen, 2009 b) och därför går det inte att peka ut några 

presumtiva offer (Widding Hedin, 1997). Ungefär en procent, eller 25 000, av de 

förvärvsarbetande kvinnorna i Sverige fick minst en gång under en tolvmånadsperiod utstå 

fysiskt våld från sin nuvarande eller tidigare manlige partner (Nilsson, 2002). 
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Bakgrund  

Olika typer av våld 

Fysiskt våld kan vara att mannen slår kvinnan, knuffar, sparkar, tar stryptag eller använder va-

pen mot kvinnan (Widding Hedin, 1997). Fysiskt våld börjar många gånger när kvinnan vän-

tar barn. Har våld förekommit tidigare så kan det under graviditeten eskalera (McFarlane 

refererad i Sveriges kommuner och Landsting (SKL), 2006). 

 

Psykiskt våld är svårare att identifiera än fysiskt. Det kan innebära isolering, ekonomisk över-

vakning, samt kontrollerande beteende och hot från mannen. Det kan även vara muntliga på-

hopp. Kvinnan kan kritiseras och hånas för sina kläder, sitt sätt att vara och för sitt utseende, 

men också för sådant som rör hennes vänner eller familj (Widding Hedin, 1997). Isolering 

kan betyda att mannen hindrar kvinnan från att träffa eller kommunicera med andra männi-

skor samt hindrar henne att utöva viss sysselsättning. Mannen kan begränsa hennes möjlighet-

er att röra sig fritt (Widding Hedin, 1997). Kvinnan kan isoleras av omgivningens reaktioner 

genom att människor i hennes närhet tar avstånd om de får kännedom om våldet (Hydén, 

1995). Ekonomisk övervakning är en viktig kontrollfaktor för mannen. Kvinnan kan vägras in-

syn och kontroll över familjens pengar. Kvinnan kan hindras från att förvärvsarbeta, vilket 

kan minska hennes möjligheter att göra sig fri (Widding Hedin, 1997). Kontrollerande 

beteende och hot från mannen är ytterligare en del i det psykiska våldet. Det kan vara överdri-

ven svartsjuka hos mannen. Eventuella barn kan användas som kontroll över kvinnan antingen 

genom att mannen skadar barnen för att få kvinnan att lyda eller hotar med att skada barnen. 

Han kan också hota med att ta barnen ifrån kvinnan eller vägra att bidra med försörjningen för 

barnen. Hot kan uttalas om att kvinnan eller något/någon som är betydelsefullt för henne ska 

skadas eller dödas (Widding Hedin, 1997).  

 

Sexuellt våld kan vara att tvingas till sexuella handlingar, fysiskt våld vid samlag, att drivas 

till sexuella aktiviteter när andra är närvarande, eller att pressas till att titta på pornografi 

(Socialstyrelsen, 2009 b). Angrepp mot kvinnans bröst eller underliv kan vara en del i sexuellt 

våld. Mannen kan våldta kvinnan för att förnedra, skada och visa sitt övertag gentemot henne 

(Widding Hedin, 1997). Sexuellt våld kan leda till oönskad graviditet (Öberg, Lucas & 

Heimer, 2010). Av de kvinnor som utsatts för våld råkade en tredjedel ut för sexuellt våld 

(Stensson, Claesson & Heimer, 2006). 
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Varningstecken 

Omgivningen kan utifrån vissa varningstecken upptäcka om någon är utsatt för våld. Man-

nens och kvinnans förklaringar till tecken av de fysiska skadorna stämmer inte med hur ska-

dan ser ut och det kan finnas skador på flera ställen samt skador som har kommit olika långt i 

sin läkning. Andra vanliga varningstecken är att kvinnan uppvisar sömn- och ätstörningar, yr-

sel, psykosomatiska besvär samt gynekologiska problem. Skador när kvinnan väntar barn, 

missfall, djup nedstämdhet, oro och missbruksproblem hör också till varningstecknen 

(Socialstyrelsen, 2009 b). Förbrukning av alkohol stiger hastigt hos kvinnor som är våldsut-

satta. Användning av stora mängder alkohol eller andra droger kan vara tecken på att kvinnan 

är utsatt för våld. För att kunna hantera sitt dagliga liv är det många kvinnor som 

självmedicinerar med till exempel alkohol eller andra droger (Hotaling & Sugarman refererad 

i Socialstyrelsen, 2009 a). 

 

Barn till våldsutsatta mammor 

Barn drabbas också av att kvinnan blir utsatt för olika slags våld, antingen genom att bevittna 

det eller att själva också utsättas. Det redovisas att cirka 10 procent av alla barn erfarit våld i 

hemmet. Aga beskrivs som något som oftare drabbar barn vars föräldrar använder sig av våld 

mot sin partner (Socialstyrelsen, 2009 a). Hälsan kan sättas på spel för de barn som upplever 

våld i hemmet och problem såsom magbesvär, matproblem, sömnbesvär och huvudvärk kan 

förekomma. För en del barn blir skolarbetet också lidande. Varaktiga psykiska problem kan 

dyka upp i form av aggressivt beteende, benägenhet att skada sig själv, svårighet med 

koncentrationen och med att umgås med andra. Barns självkänsla kan påverkas och de kan 

känna sig rädda och mycket oroliga för att deras mamma ska mista livet. Posttraumatiskt 

stressyndrom kan visa sig hos en del av barnen (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Väljer att stanna kvar 

Det är inte alltid att kvinnan som lever i en relation där våld förekommer, ser sig som miss-

handlad eller ser våldet som misshandel. Kvinnan kan ha svårt att förstå att den man hon äl-

skar utövar våld mot henne (Widding Hedin, 1997). Kvinnan vill inte pekas ut som offer med 

allt vad det kan förknippas med som passivitet, svaghet och oduglighet när det gäller att 

bestämma över sitt eget liv (Hydén, 1995). 
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Många människor ställer sig frågan om varför kvinnan som utsätts för våld inte bara lämnar 

förhållandet. En vanlig förklaring är att kvinnan menar att hon kan läsa av mannens humör-

svängningar och vet var hon har mannen när hon bor tillsammans med honom (Hydén, 1995). 

Det kan även vara så att kvinnan bedömer att hon inte skulle klara sig ekonomiskt vid en se-

paration eller har religiösa eller kulturella hinder. Hon kan tänka att det är viktigt att hålla 

ihop familjen för barnens skull. Att lämna mannen kan vara svårt då kvinnan kan bli 

handlingsförlamad av psykisk stress, som utlösts av våld. En anledning kan vara att hon tar på 

sig skulden för våldet. Kvinnan kanske fortfarande älskar mannen och hoppas att han ska 

förändras. Gemensam vårdnad av barnen, vid en separation, kan försvåra situationen 

(Widding Hedin, 1997). Skulden läggs på kvinnan då hon ifrågasätts om varför hon inte läm-

nar mannen (Hydén, 1995). Ofta är det så att kvinnan behöver hjälp med att förändra sitt liv 

samt stöd för att eventuellt lämna förhållandet (Socialstyrelsen, 2009 b). 

 

Söker hjälp 

Kvinnan sökte hjälp när hon såg att andra var i fara för våldsutövaren, att mannen inte skulle 

förändras, att han var otrogen eller att våldet ökade (Chang et al., 2010). Det starkaste skälet 

till att kvinnan sökte hjälp var om barnen varit vittne till våldet (Meyer, 2010). Kvinnan kan 

känna en rädsla för själva uppbrottet från mannen, eftersom förekomst av dödligt våld ökar 

när kvinnan är på väg att lämna mannen eller har lämnat förhållandet (Widding Hedin, 1997).  

 

Konsekvenser vid separation  

För kvinnor personligen kan en separation innebära en hel del utgifter, som kostnader för bo-

delning och utgifter i samband med en eventuell rättegång. Speciellt de kvinnor som måste 

leva med skyddade personuppgifter kan få ekonomiska problem. Det kan bli svårare eller rent 

av omöjligt för dem att handla på avbetalning, att arbeta eller utbilda sig eftersom namn, 

adress och personnummer då måste anges. Andra saker som dessa kvinnor kan behöva avstå 

från är användning av bibliotekskort, högkostnadsskydd, busskort och liknande 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Samhälleliga åtgärder 

Regeringen presenterade under 2007 en omfattande handlingsplan med åtgärder för att be-

kämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade rela-

tioner. Planen omfattar en rad insatser utifrån en budget på drygt 800 miljoner kronor. I hand-
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lingsplanen ingår 56 åtgärder inom sex insatsområden: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, 

stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insats-

er riktade till våldsutövare, ökad samverkan och ökade kunskaper. Handlingsplanen avser att 

spela en viktig roll för det strategiska arbetet med att bekämpa våld i nära relationer 

(Regeringskansliet, 2007 a). Rikspolisstyrelsen tilldelades 30 miljoner kronor från regeringen 

under åren 2007-2009 för att arbeta med problematiken våld mot kvinnor, våld som är heders-

relaterat och våld i samkönade relationer. Pengarna används bland annat till att poliser får lära 

sig mer om att arbeta utifrån ett brottsofferperspektiv. Personal hos Polisen specialutbildas in-

om området brott i nära relationer och denna personal finns utspridd inom nästan alla Sveriges 

polismyndigheter (Polisen, 2011 b). 

 

I Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. 1§ framgår att Socialnämnden ska vara insatt i hur 

levnadsvillkor i kommunen ser ut och även förebygga sociala problem tillsammans med 

myndigheter och frivilligorganisationer i samhället. Vidare står det i 5 kap. 11§ SoL att 

Socialnämnden ska arbeta för att hjälp och stöd ges till brottsoffer och deras nära. I arbetet ska 

särskild hänsyn tas till om hjälp och stöd behövs till kvinnor som utsatts för våld av någon 

närstående så dessa kvinnor kan göra något åt sin situation. Barn som är vittne till våld mot 

närstående är också brottsoffer som kan behöva hjälp och stöd och det måste Socialnämnden 

ta särskild hänsyn till (Socialstyrelsen, 2009 b). 

 

Stöd för våldsutsatta kvinnor 

Att vara utsatt för våld i en nära relation leder till ohälsa på flera sätt. Många människor kan i 

yrkeslivet komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor. Kunskap och empatisk förmåga be-

hövs i mötet med dessa kvinnor för att hjälpa dem hitta sina egna resurser så de kan ta beslut 

om att förändra sin situation (Socialstyrelsen, 2009 b). Mödravårdscentralen (MVC) i Sverige 

kommer i kontakt med nästan alla gravida och de arbetar för att nå de gravida kvinnor som 

utsätts för våld så de kan ge dem stöd och då helst i ett så tidigt skede som möjligt i 

graviditeten (Socialstyrelsen, 2009 a). 

 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) (2011) och Sveriges 

Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) (2011) är ideella organisationer, som finns runt 

om i Sverige, dit våldsutsatta kvinnor kan vända sig och få hjälp. De har jourtelefoner dit det 

går att ringa för att få stöd och råd. Vidare ges hjälp i form av mer samtal, medföljande till 

polis eller socialtjänst samt erbjudande om skyddat boende för kvinnor och deras barn. 
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Barnens Rätt I Samhället (BRIS) (2011) är en ideell organisation dit barn upp till 18 år kan 

ringa anonymt om de behöver någon vuxen person att prata med om olika bekymmer. Även 

vuxna kan ringa BRIS vid frågor som gäller både de egna eller andras barn. 

 

Nationellt center för kvinnofrid (NCK), tidigare kallat Kvinnofridscentrum, har i Sverige ska-

pats för att markera att problemet med våldsutsatta kvinnor är landstäckande. Tidigare var det 

ett regionalt ansvar att arbeta med utveckling, spridning av kunskap och utbildning för att ti-

digt känna igen, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor inom vården och rättssystemet. Nu är 

allt detta samlat på ett och samma ställe hos NCK (FHI, 2010). NCK driver även den natio-

nella jourtelefonen Kvinnofridslinjen, en uppgift som tilldelats av regeringen. De som arbetar 

på Kvinnofridslinjen och tar emot samtalen ger stöd och råd om hur kvinnan kan söka sig bort 

från det destruktiva förhållandet (Kvinnofridslinjen, 2011). 

 

Våld i nära relationer är ett omfattande och ökande folkhälsoproblem och i det svenska sam-

hället erbjuds olika former av socialt stöd till våldsutsatta kvinnor. Det är av intresse att ta del 

av hur utsatta kvinnors upplevelser beskrivs i tidigare studier. I detta examensarbete läggs 

fokus på kvinnor som av sin nuvarande eller tidigare manlige partner i Sverige utsatts för 

fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. 

  

Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenheter av våld i en nära relation. 

 

Metod 

Metoden var litteraturstudie. Ett arbetssyfte formades i enlighet med Patel och Davidsson 

(2003). Utifrån arbetssyftet gjordes en probleminventering för att skapa en överblick av 

aktuell kunskap utifrån rapporter, artiklar, böcker och information från myndigheter. 

 

Urval 

Inklusionskriterier vid artikelsökning till resultatet var att studierna gjorts i Sverige och 

handlade om kvinnor som blivit utsatta för våld av en man de har eller har haft en nära 

relation till. 

 

Exklusionskriterier var översiktsartiklar samt de som handlade om prostitution, trafficking 

och om rättssystemet. Även de titlar eller sammanfattningar som beskrev hedersrelaterat våld, 
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kvinnor som utsatts för våld i barndomen samt artiklar som var inriktade på kvinnor med 

specifik sjukdom exkluderades. Artiklar som inte vara skrivna på engelska eller svenska 

valdes bort. 

 

Datainsamling 

Artiklar söktes via databaser Academic Search Elite och PsycINFO. Ämnesordet violence 

samt sökorden wom* och Sweden användes. Tiden för publicering begränsades till år 2002-

2011 och bara förhandsgranskade artiklar användes. Sökningarna redovisas i tabell 1. Titlar 

lästes igenom och vid relevans till syftet lästes även sammanfattningar. De artiklar som 

verkade relatera till problemområdet togs med i ett första urval. Det slutliga antalet artiklar 

som efter mer noggrann granskning kom att utgöra underlag för resultatet blev tio stycken. 

Vilka redovisas i Resultatmatrisen (bilaga 1). Olsson och Sörensen (2007) beskriver att det är 

brukligt med fem eller sex artiklar eller rapporter av vetenskapligt slag när litteraturstudie 

görs.  

 

Tabell 1. Sökmatris 

Datum Databas Sökord Avgräns-

ningar 

Träffar Utvalda 

Artiklar 

20110512 Academic 

Search 

Elite 

(wom*) all text AND (DE 

”VIOLENCE” OR DE 

”FAMILY violence” OR DE 

”INTIMATE partner violence” 

OR DE ”MARITAL violence” 

OR DE ”VIOLENCE against 

women” OR DE “VIOLENCE 

in adolescence”) Subject term 

Browse AND (Sweden) all text 

20020101-

20111231 

46 6 

20110518 PsycINFO (DE=(“domestic violence” OR 

“intimate partner violence” OR 

“partner abuse”)) AND 

(AB=wom*) AND (Sweden) 

2002-2011 96 4 
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Databearbetning  

Valda artiklar lästes och analyserades för att, som Olsson och Sörensen (2007) menar, få 

grepp om materialet och till viss del göra en klassificering för att få det överblickbart. En ar-

betsmatris som på ett enkelt sätt visade upp innehållet i komprimerad form gjordes. Den 

underlättade det fortsatta arbetet då den synliggjorde likheter och skillnader i kvinnors erfa-

renheter av våld i en nära relation. Utifrån arbetsmatrisen delades materialet in i olika teman. 

En ytterligare genomläsning gjordes för att sträva efter att temaindelningen blev relevant i 

relation till syftet.  

 

Etik 

Det finns olika etiska överväganden som bör göras vid forskning (Olsson & Sörensen, 2007). 

Vid granskning av artiklarna kontrollerades hur etiska aspekter i olika delar av artiklarna 

beskrevs av forskarna. 

 

Resultat 

Utifrån de genomlästa artiklarna sammanfattades resultaten i fyra temaområden: Mannens 

förändring, Rädsla och skam, Stöd och hjälp samt Uppbrottet från förhållandet. 

 

Mannens förändring 

Våldsutsatta kvinnor beskrev mannen de blev kära i som vänlig, varm, omtänksam charmig, 

humoristisk, empatisk och spännande (Enander, 2011). Mannen kunde uppfattas som 

underbar och kärleksfull under den första tiden av förhållandet (Enander, 2010 a; Scheffer 

Lindgren & Renck 2008 a; Wiklund, Malmgren - Olsson, Bengs & Öhman, 2010). Kärleken 

till mannen kunde vidare upplevas som en stark känsla (Enander & Holmberg, 2008). 

 

Våld i relationen började oftast väldigt försiktigt och ökade sedan stegvis. Psykiskt våld var 

det som kom först. Det kunde vara övervakande handlingssätt, hot, svartsjuka och förolämp-

ningar riktade direkt mot kvinnan eller förolämpningar, gällande hennes vänner och släktingar 

(Scheffer Lindgren & Renck, 2008 a; Wiklund et al., 2010). Kontrollen uttrycktes på flera 

olika sätt, fysiskt, psykiskt och sexuellt. Hot och övervakning av kvinnorna utövades oftast på 

ett strategiskt sätt, ibland med hjälp av vänner och släktingar (Wiklund et al., 2010). Psykiskt 

våld fortsatte sedan under förhållandet, något som kunde få kvinnor att känna ångest och 

obehag (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 b). Deras uppfattning var att mannen bestämde allt 
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(Hydén, 2005). Fysiskt våld upplevdes inte som så hemskt som psykiskt våld (Edin, 

Dahlgren, Lalos & Högberg, 2010; Scheffer Lindgren & Renck, 2008 a; Wiklund et al., 

2010). Fysiskt våld kunde upplevas som enklare att hantera eftersom det hade en början och 

ett slut, medan psykiskt våld ständigt pågick (Enander, 2011). 

 

Kvinnor kunde uppleva mannens stora sexualdrift som spännande i början av förhållandet, 

men när våldet trappades upp och blev mer och mer våldsamt försvann känslan av spänning 

(Scheffer Lindgren & Renck, 2008 a). De tyckte att mannens dominanta sidor visade sig mer 

och mer och de fogade sig ofta efter vad mannen ville även om det var konstiga saker som 

han ville att hon skulle göra (Edin et al., 2010). Genom att visa motstånd fanns det en 

förhoppning att mannen skulle inse hur fel han betedde sig (Enander & Holmberg, 2008).  

 

Mannen upplevdes först som en bra person, men efter att ha blivit utsatta för våld kunde 

kvinnor även beskriva mannen som ond, som två personer vilket kunde kännas förvirrande 

och svårhanterligt. Kvinnor skuldbelade sig själva för att mannen utvecklade en ond sida 

(Enander, 2011) och de kunde tycka synd om mannen (Enander & Holmberg, 2008). De 

använde sig av det kända begreppet Jekyll och Hyde för att benämna mannen, där Jekyll är 

den goda sidan och Hyde den onda (Enander, 2010 a; 2011). Mannens beteende kunde växla 

mellan att vara kärleksfull och våldsam (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 b). Någon kvinna 

kopplade ihop Jekyll and Hyde-tendenserna med mannens alkoholanvändning (Enander, 2010 

a). Även när kvinnor började tvivla på mannens bra sidor kunde hoppet hålla sig kvar om att 

mannen skulle återgå till sin goda sida (Enander & Holmberg, 2008; Enander, 2011). Den 

goda sidan hos mannen upplevde kvinnor som mer äkta än den onda sidan, fast till slut kunde 

inte den goda sidan mäta sig med den onda sidan (Enander, 2011). Förhållandet med mannen 

ifrågasattes mer och mer av kvinnorna och då särskilt under graviditeten. Det fanns kvinnor 

som kämpade på för att få förhållandet att fungera och hoppades att det skulle bli bättre 

eftersom de inte ville splittra familjen (Edin et al., 2010). 

 

Rädsla och skam  

Kvinnor kände rädsla (Enander & Holmberg, 2008), speciellt det första fysiska våldet skapade 

en rädsla då det kom utan förvarning. De var mycket rädda för mannens aggressiva beteende. 

När våldet ökade kunde kvinnor känna att det slukade all deras energi och de kände sig fast i 

mannens klor (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 a) eller som förhäxade (Enander & 
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Holmberg, 2008) och detta ledde till att de kände sig än mer rädda. Det kunde bli en drivkraft 

för att lämna den våldsfyllda relationen (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 a). 

 

Edin et al. 2010 fann att graviditet inte var något som skyddade kvinnor från våld. Snarare 

verkade graviditet vara en utlösande faktor för våld, antingen som första våldshändelse eller 

som återinförande av våld i relationen. Våld kunde öka i intensitet under graviditet. Männen 

upplevdes bli mer negativt inställda och likgiltiga inför kvinnan och det väntade barnet. 

Våldsutsatta gravida kvinnor kände sig bland annat ensamma, isolerade, ledsna och maktlösa 

när de inte fick något stöd från mannen. De kände en ständig osäkerhet, som att de 

balanserade på en mycket skör tråd och inte visste när de skulle bli utsatta för våld nästa gång 

eller vad våldssituationen då skulle innehålla. I försök att undvika våld anpassade de sig och 

betedde sig så som mannen ville. Gravida kvinnor försökte avstyra våldet på olika sätt bland 

annat genom att påminna om barnet i magen. Vidare kunde de uppvisa motstånd genom att de 

bestämde saker själva, visade sig arga och kritiska, slog tillbaka i våldssituationer och skrek 

för att påkalla grannars uppmärksamhet, även om de var mycket rädda (Edin et al., 2010). Det 

fanns kvinnor som menade att de enbart anpassade sig till våldet medan andra enbart visade 

motstånd mot våldet. Det fanns även de som växlade mellan att visa motstånd och att anpassa 

sig vilket berodde på situationen (Enander & Holmberg, 2008). 

 

Kvinnor kunde lägga skulden på sig själva för våldet (Edin et al., 2010; Scheffer Lindgren & 

Renck, 2008 b) samtidigt som de insåg att det var fel (Edin et al., 2010). Delvis kände de 

skuld eftersom de förstod att mannen tyckte att det var deras eget fel, genom att de inte var 

tillräckligt smala, snygga, och intelligenta eller för att de inte skött om hemmet ordentligt. Det 

hade inte någon betydelse vad de gjorde, det fanns alltid en ursäkt för våld (Scheffer Lindgren 

& Renck, 2008 b). Våldsutsatta kvinnor anklagade sig själva för att de låtit våldet hålla på 

(Hydén, 2005) och för att ha varit blinda eftersom de inte såg mannens dåliga sidor redan i 

början av eller under förhållandet. De kunde känna sig dumma för att de gav mannen sitt 

förtroende och därmed blev lurade och manipulerade. Självförräderi var något kvinnor kände 

när de gav efter för mannens vilja (Enander & Holmberg, 2008; Enander, 2010 b) och de 

skämdes över att de varit så dumma och låtit sig behandlas illa i förhållandet (Hydén, 2005). 

De kände av att omgivningen dömde dem som dumma och detta kunde leda till att oavsett hur 

kvinnor själv tyckte att de hanterat situationen så kom de att betrakta sig som dumma 

(Enander, 2010 b). 
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Det upplevdes som helt omöjligt av kvinnorna att de skulle vara utsatta för våld eftersom de 

såg sig själva som klipska och normala samt att de kom från välfungerande familjer (Enander, 

2010 b). De kunde skämmas extra mycket över att de låtit sig behandlas så illa i relationen 

och kunde känna en stor skuld över att de inte fått förhållandet att fungera. Detta på grund av 

att de själva såg sig som mentalt starka personer (Enander, 2010 b; Scheffer Lindgren & 

Renck, 2008 b). Självförtroendet minskade hos kvinnorna (Edin et al., 2010) och de kunde se 

sig som maktlösa personer som inte kunde lyckas med att få mannen att sluta använda våld 

(Hydén, 2005). Kvinnor beskrev sig själva som knäckta (Enander & Holmberg, 2008). 

 

En fasad hölls ofta upp av kvinnorna så att andra människor inte skulle se vad som pågick 

(Edin et al., 2010; Enander, 2011; Wiklund et al., 2010). Även inför släkt och vänner kunde 

det finnas en vilja att hålla sin situation hemlig och visa upp ett normalt yttre. På grund av 

skammen var det många våldsutsatta kvinnor som inte ville söka vård vid fysiska skador för 

de ville inte behöva tala om orsaken till sina skador för vårdpersonalen. De kunde känna 

skuldkänslor både under och efter att relationen tagit slut för att de inte kunnat skydda barnen 

från att uppleva våld i familjen (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 b). 

 

Hälsan påverkades negativt hos kvinnorna av att ständigt leva i skräck och osäkerhet, samt 

med skam- och skuldkänslor (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 b). Vanliga besvär kunde 

vara viktförändringar, magbesvär, sömnproblem, depression (Scheffer Lindgren & Renck, 

2008 b; Wiklund et al., 2010) samt upprepade urinvägsinfektioner orsakade av sexuellt våld 

(Scheffer Lindgren & Renck, 2008 a). Våldsutsatta kvinnor var ofta sjukskrivna (Scheffer 

Lindgren & Renck, 2008 b) och kände behov av mer professionell hjälp för att komma vidare 

i livet (Edin et al., 2010; Wiklund et al., 2010). 

 

Tankar på döden var något som kvinnorna kunde ha gemensamt. Tankar om att de slutligen 

skulle utsättas för så grovt våld att det ledde till döden, att de skulle ta sitt eget liv eller att de 

skulle skada/döda mannen som en sista utväg från den destruktiva relationen (Enander & 

Holmberg, 2008; Scheffer Lindgren & Renck, 2008 a; Wiklund et al., 2010). 

 

Stöd och hjälp 

Våldsutsatta kvinnor hade olika uppfattning om stödet från omgivningen (Edin et al., 2010; 

Wiklund et al., 2010). De sökte stöd hos kvinnojourer och polis (Enander & Holmberg, 2008). 

Kvinnor upplevde oftast att de inte fick någon direkt fråga om våld på MVC och att 
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barnmorskor inte inbjöd till samtal. En del av de få kvinnor som berättade om våldet för 

barnmorskan ansåg inte att de fått det stöd de behövde, medan det bland andra fanns 

uppfattning om ett bra stöd (Edin et al., 2010). Personal från Ungdomsmottagningen gav stöd 

och hjälp, både direkt vid berättandet och vid rättegång och det uppfattades som positivt. 

Enskilda polisers agerande kunde variera, alla var inte lika stödjande och hjälpsamma. 

Gemensamma riktlinjer för hur polisen skulle agera saknades, vilket upplevdes som en brist 

(Wiklund et al., 2010). 

 

Människor i närheten kunde vara till hjälp (Wiklund et al., 2010). Äldre barn kunde vara ett 

stöd för kvinnan, många gånger var det då barnet flyttat hemifrån (Weinehall & Jonsson, 

2009). Det kunde finnas en rädsla för att prata med andra om situationen av oro för att bli 

dumförklarade eftersom de låtit våldet pågå (Edin et al., 2010; Enander, 2010 b). När kvinnor 

berättade för människor i sin omgivning om våldet fick de ofta höra att de borde lämna 

mannen (Enander, 2010 b). 

 

Kvinnor med skyddad identitet, kunde beskriva att de efter att de fått stöd till att bryta sin iso-

lering och ta hjälp kände en högre livskvalitet. Stödet resulterade i att flera av dem fick ett ar-

bete, återupptog studier och det fanns de som upphävde skyddet. Att komma ut i arbetslivet 

minskade isoleringen (Weinehall & Jonsson, 2009). 

 

Uppbrottet från förhållandet 

En trygg bakgrund och en stark självkänsla upplevdes som en hjälp för att bryta upp från 

relationen (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 b). En vändpunkt för att faktiskt lämna 

förhållandet kunde vara om kvinnan upptäckte att barnen bevittnat eller utsatts för våld. Så 

om barnen var i fara var det en anledning att bryta upp från förhållandet, men det var även en 

anledning att stanna kvar då de kände att det var alternativet för att kunna skydda barnen 

(Scheffer Lindgren & Renck, 2008 a). Kvinnor lämnade ofta förhållandet när någon annan 

löpte risk att fara illa, när de upplevde att valet stod mellan liv eller död, när de gav upp 

hoppet av olika slag eller när de kände att de nått botten (Enander & Holmberg, 2008). 

 

Kvinnor såg sig sällan som våldsutsatta vid själva uppbrottet. De såg inte våldet som de 

utsatts för som så allvarligt, för de upplevde begreppet våldsutsatt som något mycket grövre. 

De förstod inte heller att det varit våld eftersom det främst var psykiskt våld. Det var först 

efter uppbrottet när andra berättade för dem att det var våld de varit utsatta för som de började 



13 

 

se på relationen på ett nytt sätt. Att behöva återuppleva våldet i minnet kunde kännas som mer 

smärtsamt än själva upplevelsen (Enander & Holmberg, 2008). 

 

Psykiskt våld med hot och förföljelse ökade ofta vid uppbrottet från förhållandet och kvinnor 

kunde uppleva förföljelsemani (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 b). När människor i omgiv-

ningen valde att ta mannens parti uppstod en osäkerhet och rädsla samt otrygghet i att gå ut. 

Fortsatta hot efter uppbrottet skapade också rädsla (Wiklund et al., 2010). När mannen var på 

väg ut från fängelset fanns det kvinnor som mådde sämre (Weinehall & Jonsson, 2009), de 

kände sig då hotade, rädda och sårbara och det fanns en rädsla för att återgå till förhållandet 

när mannen kom ut från fängelset (Wiklund et al., 2010). Känslorna för mannen kunde finnas 

kvar även efter uppbrottet (Enander & Holmberg, 2008). 

 

Weinehall och Jonsson (2009) fann i kvinnors beskrivning att yngre barn kunde bli 

manipulerade att avslöja för pappan var mamman fanns. Kvinnor som levde under skydd 

kunde vara osäkra på hur säkert deras skyddade uppgifter hanterades. En kvinna ringde upp 

de sociala myndigheterna och genom att nämna sitt namn fick hon ut sin hemliga adress. Ett 

annat utsatt läge som beskrevs var att namn ropas upp i väntrum av olika slag. Säkerhetslarm 

som kvinnor fått fungerade inte i verkligheten, polisen skulle inte hinna fram i tid. Det kunde 

även vara kostsamt för dem att leva under skydd. Bostadsbidrag betalades inte ut om adress 

saknades och de kunde inte använda olika förmånskort. Post som gick via mellanhand blev 

försenad och räkningar blev inte betalda i tid vilket resulterade i förseningsavgifter. Att vara 

tvungen att leva med skyddad identitet och behöva lämna familj, vänner samt skaffa nytt 

namn beskrevs som psykisk tortyr (Weinehall & Jonsson, 2009). 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Mannens förändring 

Våldsutsatta kvinnor förstod redan tidigt i relationen att mannens handlingar var fel och att 

det likaså var fel på mannens personlighet, men det var svårt att hantera denna förståelse 

eftersom mannen skiftade mellan att vara kärleksfull och våldsam (Scheffer Lindgren & 

Renck, 2008 b). De såg den bra sidan av mannen som mer äkta, vilket kan förklaras med att 

det var den goda sidan av mannen som kvinnor blev kära i. Efter hand som mannen 

förändrades kunde till slut inte den goda sidan mäta sig med den onda sidan (Enander, 2011). 
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Att mannen skiftar i sitt beteende är en viktig strategi från mannens sida för att hålla kvinnan 

kvar. Genom att i ena stunden vara våldsam och i nästa stund trösta och plåstra om skadorna 

han tillfogat henne kunde han i kvinnans ögon fortsätta att framstå som väldigt snäll och 

omtänksam (Lundgren, 2004). Kan också vara svårt för kvinnan att förstå att mannen som hon 

älskar utsätter henne för våld (Widding Hedin, 1997). 

 

I förhållandet förändrades mannen över tid och använde sig mer och mer av psykiskt våld 

(Enander, 2011). I flera studier kom det fram att det psykiska våldet som mannen utsatte 

kvinnan för upplevdes som värre än det fysiska våldet (Edin et al., 2010; Scheffer Lindgren & 

Renck, 2008 a; Wiklund et al., 2010). Det framkom att de djupaste och långvarigaste psykiska 

ärren orsakades av psykiskt och sexuellt våld (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 b). Det kan 

bero på att psykiskt våld är svårare att identifiera än fysiskt, eftersom det innehåller flera olika 

delar som isolering, ekonomisk övervakning, kontrollerande beteende och hot från mannen 

(Widding Hedin, 1997). 

 

I resultatartiklarna nämndes alkohol någon enstaka gång och då var det i samband med att 

mannens dåliga sida ansågs vara sammankopplad med alkoholförbrukning (Enander, 2010 a). 

Kvinnors alkoholanvändning kan drastiskt öka för att dämpa ångest vid våld i nära relationer 

(Hotaling och Sugarman refererad i Socialstyrelsen, 2009 a). Det framgick däremot inte 

tydligt i någon resultatartikel att kvinnor dämpar sin ångest med hjälp av alkohol eller ser 

alkoholen som en bidragande orsak till våldet. Kanske kan det bero på att forskarna inte ställt 

frågor om alkohol. 

 

Rädsla och skam  

Fysiskt våld kunde börja eller eskalera när kvinnorna väntade barn (McFarlane refererad i 

SKL, 2006). Att graviditet inte var ett hinder för våld fann även Edin et al. (2010) som också 

beskrev att de gravida kvinnorna hade en ständig rädsla för när nästa våldssituation skulle 

dyka upp och vad de då skulle utsättas för (Edin et al., 2010). Vid en studie av våld i nära 

relationer fann Holmberg, Smirthwaite och Nilsson (2005) att kvinnor berättade att de varit 

utsatta för våld under tiden de väntade barn. Detta sågs av forskarna som häpnadsväckande 

(Holmberg et al. 2005). 

 

Skammen över att kanske behöva berätta för vårdpersonal om situationen kunde hindra 

kvinnor från att söka vård vid fysiska skador (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 b). Det kan 
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kopplas till att det finns en allmän bild av den våldsutsatta kvinnan som någon med sociala 

problem, som är inkompetent, dålig och dum. Denna bild kan även vara en orsak till att 

kvinnor inte ser sig som våldsutsatta om de kommer från som de själva ser det vanliga hem 

utan sociala bekymmer (Enander, 2010 b). Våld i nära relationer förekommer i alla 

samhällsklasser och i olika sammanhang (Socialstyrelsen, 2009 b) och det går inte att peka ut 

några specifika kvinnor som blir drabbade (Widding Hedin, 1997). Så länge inte problema-

tiken kring Våld i nära relationer uppmärksammas utifrån denna kunskap kommer gamla 

fördomar att leva kvar och våldsutsatta kvinnor kan då eventuellt bli kvar längre i ett 

destruktivt förhållande. 

 

Sexuellt våld kunde vara svårt att berätta om för andra (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 b; 

Wiklund et al., 2010) och kan resultera i en oönskad graviditet (Öberg, Lucas & Heimer, 

2010). Den våldsutsatta kvinna kunde se på sin kropp som en brottsplats. Många andra platser 

går att undvika medan kroppen är så intim och inget som går att lämna bakom sig (Wiklund et 

al., 2010). 

 

Stöd och hjälp 

När kvinnor var i kontakt med personal på MVC ställde inte barnmorskan någon direkt fråga 

om eventuellt våld och inte heller miljön kändes inbjudande för kvinnor att föra ämnet på tal. 

De få som faktiskt berättade om våldet hade delade uppfattningar om hur bra stödet kändes 

(Edin et al., 2010). Eftersom till exempel personal inom hälso- och sjukvården, skolan och 

socialtjänsten kommer i kontakt med många kvinnor bör de ha som rutin att fråga om våld i 

nära relationer. Därför har Regeringen gett NCK i uppdrag att skapa metoder för hälso- och 

sjukvården att ställa personliga frågor om våld som en del i anamnesen (Regeringskansliet, 

2007 b). Kvinnors syn på att bli tillfrågade om sexuellt våld har undersökts vid besök hos 

barnmorskor och Ungdomsmottagningar i ett län i Sverige. Det framkom att kvinnor kan se 

flera fördelar med att det finns rutiner för att ställa den typen av frågor, men även nackdelar 

lyftes upp. Problemet med sexuellt våld skulle få mer uppmärksamhet och det kan vara svårt 

för kvinnan själv att ta upp problemet och därför är det enklare om vårdpersonalen ställer 

frågor. Personer som inte varit utsatta för sexuellt våld kan tycka det känns konstigt att bli till 

frågade om våld menade vissa och andra som har varit utsatta för våld som barn vill inte bli 

påminda om det. Eftersom det är ett känsligt ämne bör det inte tas upp (Wendt, Lidell, 

Westerståhl, Marklund & Hildingh, 2011). Eftersom det inte var ett urvalskriterier i studien 

att kvinnorna skulle varit utsatta för sexuellt våld kan det tänkas vara så att inte dessa kvinnor 
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har så stor kunskap om våld i en nära relation. Det skulle kunna bli lika naturligt att bli 

tillfrågade om våld som frågor om rökning och alkohol. Även om det blir rutin att fråga om 

våld i en nära relation inom olika institutioner bör frågorna återkomma vid flera tillfällen. Ett 

nekande svar behöver nödvändigtvis inte vara sant. Till exempel under graviditeten är det bra 

om frågorna upprepas på MVC för kvinnan kan förvänta sig att bli tillfrågad igen då hon har 

samlat mod till sig. Kvinnan kan också behöva lite tid innan hon känner förtroende för 

barnmorskan. Upprepas inte då frågorna om våld kan tillfället vara över och problemet tas 

inte upp. 

 

Våldsutsatta kvinnor kunde känna rädsla och oro för att bli betraktade som dumma för att de 

varit våldsutsatta (Edin et al., 2010; Enander, 2010 b) och ett problem kunde vara att de 

saknade stöd från omgivningen för att ta sig ur förhållandet. Skulden läggs på kvinnor då de 

ifrågasätts om varför de inte lämnar mannen. De blir ofta kritiskt granskade och betraktade 

som onormala (Hydén, 1995). 

 

Uppbrottet från förhållandet 

Så länge som kvinnan känner hopp om förändring och älskar mannen så lämnar hon honom 

inte (Widding Hedin, 1997). Våldsutsatta kvinnor genomgår fyra olika faser i processen att bli 

känslomässigt fria från mannen. Den första fasen kallas ”Jag älskar honom” som följs av en 

”Jag hatar honom” fas men det är först under den tredje fasen, ”Jag tycker synd om honom”, 

som de flesta bestående uppbrott sker. Slutligen kommer fasen ”Jag känner ingenting” 

(Enander & Holmberg, 2008). 

 

Kvinnor upplevde att hot fortsatte vid uppbrottet (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 b; 

Weinehall & Jonsson, 2009; Wiklund et al., 2010), vilket skapade rädsla (Weinehall & 

Jonsson, 2009; Wiklund et al., 2010) samt förföljelsemani hos kvinnorna (Scheffer Lindgren 

& Renck, 2008 b).  Det har visat sig att det dödliga våldet ökar när kvinnan är på väg att 

lämna mannen eller har lämnat förhållandet (Widding Hedin, 1997). För att bättre kunna 

förstå varför kvinnor dör på grund av våld i nära relationer ska Socialstyrelsen på uppdrag av 

Regeringen kartlägga och göra en analys av utgångspunkterna för att skapa rutiner gällande 

detta (Regeringskansliet, 2007 b). Det finns inga specifika delar i handlingsplanen för att 

förbättra skyddet för våldsutsatta personer om de inte tillhör vissa utvalda grupper, vilket 

känns som en brist. Kanske kan Socialstyrelsens kartläggning bli underlag för ökat skydd för 

alla våldsutsatta personer i nära relationer i framtiden. 
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Ett hinder för att lämna mannen var att kvinnor upplevde att de då inte längre kunde skydda 

barnen (Scheffer Lindgren & Renck, 2008 a). Mannen kunde hota med att ta dem ifrån 

kvinnan (Widding Hedin, 1997). En vanlig förklaring till att kvinnor inte lämnar förhållandet 

är att de känner att de har bättre koll på mannens humör och var han befinner sig när de lever 

tillsammans (Hydén, 1995). Om de känner att det finns en risk att mannen ska ta barnen ifrån 

dem kan de säkert uppleva det som bättre att bli kvar i förhållandet så de kan skydda barnen. 

 

Speciellt svenska kvinnor förväntas att lämna en våldsam man efter första slaget eftersom det 

här, i Sverige, i teorin ser ut att finnas mycket hjälp. En form av hjälp är olika kvinnojourer 

som startats upp i Sverige under lång tid. Inom politiken har det skapats olika 

jämställdhetsprinciper inom ett flertal områden. Därför ses det som en självklar lösning att 

kvinnan ska lämna mannen om han är våldsam mot henne (Enander, 2010 b). 

 

Metoddiskussion 

Metoden var litteraturstudie och denna metod används ofta vid examensarbete, då den inte gör 

någon påverkan på människor som studien berör (Olsson och Sörensen, 2007). Det skulle vara 

etiskt olämpligt att låta två studenter på 61-90hp nivå att intervjua våldsutsatta kvinnor. 

Väldigt starka minnen och känslor kan dyka upp hos kvinnorna och då måste de få professio-

nell hjälp att hantera eventuella konsekvenser av intervjuerna. 

 

Två databaser söktes igenom, Academic Search Elite och PsycINFO. Academic Search Elite 

valdes för att den är multivetenskaplig. Databasen PsycINFO valdes eftersom den innehåller 

studier inom området Våld i nära relationer. 

 

Till detta examensarbete valdes artiklar som var publicerade mellan 2002 och 2011. Den be-

gränsningen kan haft en påverkan på materialet, då det i referenslistor fanns ett flertal eventu-

ellt relevanta artiklar publicerade under 1990-talet. Enligt Svensk författningssamling (SFS) 

utfärdades en lagändring 1998 i Brottsbalken där bland annat begreppet grov kvinnofrids-

kränkning infördes (SFS, 1998). Den här tidsbegränsningen valdes för att enbart se på studier 

gjorda efter lagändringen. 

 

Artiklar som valdes skulle vara kvalitativa för att ge en förståelse för det valda ämnet, samt ha 

de etiska aspekterna beskrivna. Artiklarna skulle vara baserade på undersökningar gjorda i 
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Sverige därför användes sökordet Sweden. Ett flertal av de artiklar som kom fram hade 

skrivits av svenska författare men avsåg förhållanden i till exempel Bangladesh och Korea. 

Det borde finnas mer forskning gällande Våld i nära relationer utifrån svenska förhållanden. 

 

Artiklar som hade fokus på rättegång och rättssystemet valdes bort då tanken var att få kvin-

nors beskrivning av tiden innan det gått så långt. Även de titlar som beskrev hedersrelaterat 

våld, kvinnor som utsatts för våld i barndomen samt artiklar som inriktade sig på kvinnor med 

specifik sjukdom exkluderades. Tanken var att erfarenheter från dessa kvinnor inte nämnvärt 

skulle skilja sig från övriga kvinnors erfarenheter. För att få med både kvinna och kvinnor an-

vändes sökordet wom*. Öppen sökning gjorde att inte något stöd uteslöts. Alla typer av stöd 

som kvinnorna berättade om för författarna kom fram. 

 

Materialet lästes igenom ett flertal gånger och de studerade artiklarnas resultat diskuterades 

samt skrevs ner. Utifrån texten växte fyra olika teman fram som stämde överens med syftet. 

Författarna till detta examensarbete är medvetna om att förförståelsen för ämnet i fråga kan 

haft en viss påverkan under arbetets gång. 

 

Konklusion 

Våldsutsatta kvinnor upplevde att mannen de träffat förändrades ett tag efter att relationen in-

letts. Den tidigare trevlige, snälle och charmige mannen blev istället en man som utövade våld 

mot kvinnan och eventuellt också mot barnen. Våldet kunde vara psykiskt, fysiskt eller sexu-

ellt. Det psykiska våldet ansågs som värst. Kvinnor skuldbelade sig själva för våldet och 

skämdes för att de utsatte sig för situationen. De såg olika på den hjälp och det stöd som fanns 

runt omkring. Några kvinnor kände att de fick del av detta medan andra upplevde att det var 

otillräckligt. 

 

Implikation 

Detta examensarbete kan ge en snabb överblick av området Våld i nära relationer och 

förhoppningsvis öka läsarens kunskap och förståelse för det ökande och komplexa 

folkhälsoproblemet. Med bättre kunskap och förståelse kan medmänniskor bli till bättre stöd 

för våldsutsatta personer. Det är viktigt att denna kunskap används i olika institutioner och 

verksamheter i samhället, till exempel inom MVC, skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten, 

polisen samt hälso- och sjukvården. 
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Resultatartiklar, Litteraturstudie 

Pub.år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig  

kvalitet 

2010  

Sverige 

Edin. K,  

Dahlgren. 

L,  

Lalos. A,  

Högberg. U 

“Keeping Up a 

Front”: Narratives 

About Intimate 

Partner Violence, 

Pregnancy, and 

Antenatal Care 

Syftet var att förstå kvinnor som ut-

satts för våld i en nära relation under 

graviditet, samt låta dessa kvinnor 

komma till tals. Med fokus på gra-

vida kvinnors strategier och motiv 

för att hantera och fortsätta relation-

en med sin partner samt dessa kvin-

nors erfarenheter av mötet med barn-

morskan på MVC. 

Kvalitativa intervjuer med 

kvinnor som under graviditet 

blivit utsatta för våld i nära 

relation och varit i kontakt med 

något kriscenter. Informanter 

funna via kriscenter i Sverige. 

För att uppmuntra våldsutsatta kvinnor 

till att berätta om sin situation för barn-

morskan så bör barnmorskan vara 

öppen, icke dömande och förstående 

gentemot kvinnans tankar och det stöd 

kvinnan vill ha och behöver.  

Hög 

2008 

Sverige 

Enander, V 

& 

Holmberg, 

C 

 

Why Does She 

Leave? The Leaving 

process(es) of 

Battered Women 

Syftet var att öka förståelsen för vad 

som gör att en våldsutsatt kvinna 

slutligen lämna förövaren. Avsikten 

var inte att avslöja en allomfattande 

process, utan snarare att undersöka 

många olika faktorer, mekanismer 

och processer som ingår i uppbrottet.  

Enskilda djupintervjuer med 10 

kvinnor som hade lämnat våld-

samma heterosexuella förhål-

landen och två gruppintervjuer 

med volontärer och personal på 

kvinnojourer. Kvinnorna 

hittades via kvinnojourer. 

 

Att kvinnor gör motstånd, hur de gör 

motstånd och att motstånd inte leder 

till uppbrott måste belysas mer. Nytt 

teoretiskt begrepp – metaanpassning 

föreslogs. För att bryta de känslomäs-

siga banden går kvinnorna igenom fyra 

faser (kärlek, hat, medkänsla och lik-

giltighet) i processen att bli fri från 

mannen. Såg sig själva som våldutsatta 

först efter uppbrottet. Kvinnor lämnade 

mannen om det var frågan om liv och 

död eller om någon annan var i fara. 

Hög 
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Pub.år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig  

kvalitet 

2010 b 

Sverige 

Enander, V ”A Fool to Keep 

Staying”: Battered 

Women Labeling 

Themselves Stupid 

as an Expression of 

Gendered Shame 

Syftet var att analysera våldsutsatta 

kvinnors upplevelser av sig själva 

som dumma. Varför återgår infor-

manter till denna beskrivning samt 

vad innebär och medför det? Vad 

menas med dumhet och hur kan 

informanternas beskrivning av sig 

själva som dumma förstås? Presen-

tera teoretiska och kontextuella 

tolkningar av begreppet dumhet som 

kan hjälpa till att både förstå och 

vederlägga dem. 

Kvalitativa intervjuer med 12 

kvinnor. Bekvämlighetsurval.  

Utsatts för fysiskt eller psykiskt 

våld av en man som de hade 

haft ett förhållande med senast 

för ett år sedan. De skulle inte 

varit i kontakt med en 

kvinnojour.  

Det är viktigt att stärka kvinnorna i 

deras förståelseprocess efter upp-

brottet. Det är oftast mest viktigt efter 

att kvinnorna lämnat förhållandet att få 

dem att förstå att de varit våldsutsatta 

och att de inte är dumma. 

Medel 

 

2010 a 

Sverige 

Enander, V. Jekyll and Hyde or 

“Who is this Guy?” – 

Battered women’s 

interpretations of 

their abusive partners 

as a mirror of 

opposite discourses 

Syftet var att undersöka tidigare 

misshandlade kvinnors beskrivning 

och allmänna mentala föreställning 

av mannen som utsatt dem för våld. 

Kvalitativa intervjuer med 22 

kvinnor som har lämnat våld-

samma män. Två grupper: Gr.1 

10 st, urval via kvinnojourer. 

Gr.2 12 st, bekvämlighetsurval - 

de skulle inte varit i kontakt 

med en kvinnojour.  

Att våldsutsatta kvinnor ser sin partner 

som en stackars pojke och tycker synd 

om honom kan fördröja lämnande-

processen och då både det fysiska och 

det känslomässiga lämnandet. 

Medel 
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Pub.år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig  

kvalitet 

2011 

Sverige 

Enander, V. Leaving Jekyll and 

Hyde: 

Emotion work in the 

context of intimate 

partner violence 

Syftet var att undersöka kvinnors 

känslomässiga arbete i samband 

med våld i nära relationer, sär-

skilt i lämnande fasen från för-

hållandet. Vilken typ av känslo-

mässigt arbete urskiljs i infor-

manternas beskrivning av att leva 

med och att lämna våldsamma 

män? Hur är känsloarbetet 

förknippat med lämnandet? 

Kvalitativa intervjuer med 22 

kvinnor som har lämnat våld-

samma män. Två grupper: 

Gr.1 10 st, urval via 

kvinnojourer. Gr.2 12 st, 

bekvämlighetsurval - de skulle 

inte varit i kontakt med en 

kvinnojour.  

Det känslomässiga arbetet för våldsutsatta 

kvinnor går hand i hand med deras 

förändrade bild av mannen. Kvinnor 

använder det känslomässiga arbetet för att 

klara av sina motstridiga känslor gentemot 

våldsutövaren. 

Hög 

 

2005 

Sverige 

Hydén, M. ’I Must Have Been 

an Idiot to Let it Go 

On’: Agency and 

Positioning in 

Battered Women’s 

Narratives of 

Leaving 

Syftet var att få tillträde till 

våldsutsatta kvinnors innersta 

tankar om och förståelse för vad 

som hänt dem. 

Kvalitativa intervjuer med 10 

svenska och andra nordiska 

kvinnor, uppsökta på 

härbärgen. Alla varit utsatta 

för upprepat och allvarligt våld 

under äktenskapet.  

För att förstå våldsutsatta kvinnor behövs 

mer kunskap om hur var och en av dessa 

kvinnor ser på sig själva, på sin identitet 

och hur de agerar. 

Medel 

2008 a 

Sverige 

Scheffer 

Lindgren & 

Renck 

Intimate partner 

violence and the 

leaving process: 

Interviews with 

abused women 

Syftet var att inom en svensk 

kontext öka förståelsen för 

våldsutsatta kvinnors erfarenhet 

av att lämna ett heterosexuellt 

förhållande innehållande våld. 

Att få djupare kunskap om hur 

Djupintervjuer med 14 kvinnor 

som levt i ett heterosexuellt 

förhållande innehållande våld. 

Informanter funna via 

härbärgen för 

kvinnor/brottsoffer, via 

Mänskligt stöd utifrån kan vara viktigt i 

uppbrottsprocessen. Att kvinnor lyckas 

bryta upp kan bero på att de inte är helt 

isolerade eller nedbrutna mentalt. Kvinnor 

måste uppmuntras till att anmäla 

våldsbrottet och det behövs en djupare 

Hög 
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Pub.år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig  

kvalitet 

lämnandefasen går till, från 

första tanken eller försök att 

lämna till det slutliga fysiska 

uppbrottet. 

advokat och via privata 

kontakter. 

kunskap om vad lagen säger när det gäller 

våld i nära relationer. 

2008 b 

Sverige 

Scheffer 

Lindgren & 

Renck 

’It is still so deep-

seated, the fear’: 

psychological stress 

reactions as 

consequences of 

intimate partner 

violence 

Syftet var att undersöka kvinnors 

psykiska ångest och psykiska 

problem som orsakas av våld i 

nära heterosexuella relationer, 

inom ett svenskt sammanhang. 

Ett annat syfte var att undersöka 

dessa kvinnors känsla av 

sammanhang som coping faktor 

och personlig resurs. 

(Det andra syftet undersöks inte i 

den här studien). 

Kombination av kvalitativ och 

kvantitativa metoder 

(undersöks inte i den här 

studien). 

Djupintervjuer med 14 kvinnor 

som levt i ett heterosexuellt 

förhållande innehållande våld. 

Informanter funna via 

härbärgen för 

kvinnor/brottsoffer, via 

advokat och via privata 

kontakter. 

Resultaten från 

djupintervjuer visar att våld skapar känslor 

av rädsla / osäkerhet och skam / skuld, och 

orsakar en rad långvariga psykiska 

stressreaktioner bland kvinnorna. Samtidigt 

fann forskarna hög självkänsla bland flera 

av kvinnorna. 

 

Hög 

2009 

Sverige 

Weinehall, 

K & 

Jonsson, M-

L 

Women under 

protection – in hiding 

from violent men 

Syftet var att med interventionen 

bryta isolering, skapa nätverk, att 

känslomässigt bearbeta 

erfarenheter av våld, att utbyta 

upplevelser och information om 

att leva under skydd.   

Forsknings- och interventions-

studie som bestod av intervjuer 

samt insatser för att bryta 

isolering. 23 kvinnor deltog.  

Kvinnor som lever under skyddad identitet 

borde slippa att ta allt ansvar själva över 

sin situation. Det borde inrättas en speciell 

stödperson hos myndigheter med uppgift 

att underlätta vardagen för dessa kvinnor.  
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Partner Violence and 
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Syftet var att belysa unga 

kvinnors upplevelser av att leva i 

ett våldsamt förhållande som 

unga tonåringar och hur detta har 

påverkat deras liv och hälsa över 

tid. Dessutom strävade forskarna 

efter att diskutera möjlig 

hälsopolitik som berör ungdomar 

och offentliga interventioner. 

Två unga kvinnor som varit 

utsatta för fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld intervjuades. 

Våld i nära relationer bland ungdomar är 

ett relativt dolt och tyst problem i Sverige. 

Ökad medvetenhet om tidiga tecken och 

långsiktiga effekter av sådant våld är 

nödvändigt. Strategier mellan sociala 

institutioner som ungdoms- och 

skolhälsovården och polisen skulle behöva 

förbättras, samt behandlingen av unga offer 

för könsrelaterat våld. I ett demokratiskt, 

jämställt samhälle som Sverige, måste 

olika former av könsrelaterat våld alltid 

betraktas och behandlas som allvarliga 

medicinska, sociala, politiska och 

humanitära problem. 

Hög 

 


