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Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – vilken hjälp ger 

samhället? 

En studie som undersöker hur kvinnor som blivit misshandlade i nära 

relationer upplever den hjälp och det stöd de får från samhället.  
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Förord 

Med tanke på informanternas känsliga livssituation och deras svåra tid där de 

levt i en relation och blivit misshandlad under en längre tid, vill jag här rikta 

uppmärksamheten till dem. Jag vill tacka dem för det visade förtroendet då jag 

har fått ta del av deras livsöden.  

 

Varmt tack! 

Charlotte 

 

 

 
 

Det var svårt att förstå att du var en misshandlare. Du var också en 

vanlig fungerande man. Min man som jag älskade (på Dina villkor). 

Jag vill inte se dig som misshandlare. Jag vill se Dig. Jag vill inte 

vara misshandlad hustru. Jag vill vara Din hustru. ( Lundgren, 2004, sid. 

51 (Kerstin, ur Utmed din gränslinje)) 
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Sammanfattning 
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett ämne som berör alla medborgare i landet. 

Sverige anses vara ett land som har kommit långt med jämställdheten mellan kvinnor och 

män. Trots det är mäns våld mot kvinnor i nära relationer ett stort samhällsproblem, där 

kvinnor och barn far väldigt illa. Samhällsstrukturer, patriarkatet och kunskapen hos berörda 

samhällsrepresentanter kan vara avgörande för huruvida misshandlade kvinnor ska klarar av 

att lämna relationen till mannen som utövar våld mot henne. 

 Syftet med studien är att ta reda på hur kvinnor som blir misshandlade i nära relationer 

upplever hjälpen från samhället och hur våldet som mannen utför ser ut. Frågeställningarna 

handlar om på vilket sätt dessa kvinnor upplever de samhällsprofessioner och de personer som 

är avsedda att hjälpa utsatta människor och varför kvinnorna tror att hjälpen ser ut som den 

gör. 

 Undersökningen har skett genom en kvalitativ metod och utgår från forskningsintervjuer 

med tre kvinnor som blivit misshandlade under längre tid. Kvinnorna har gemensamt att de 

under intervjuerna är frihetsberövade och sitter på kriminalvårdsanstalt. Studiens 

hermeneutiska perspektiv innebär att vi får en djupare förståelse kring kvinnans syn på 

hjälpen från samhället. Min djupare förståelse för informanternas situation har bidragit till 

olika tankegångar kring hur materialet ska analyseras. Analysen har gjorts genom ett 

könsperspektiv då detta förefaller vara orsaken till att informanterna upplever en bristfällig 

hjälp. Kvinnornas beskrivning av hur våldet mannen utsätter dem för ser ut, samt hur 

kunskapen ser ut hos hjälparen, ligger till grund för den misshandlade kvinnans möjlighet att 

lämna mannen enligt informanterna. Den kunskap hjälparen hade om våldet som kvinnan blev 

utsatt för av mannen styrde kvaliteten på hjälpen för de misshandlade kvinnorna enligt 

informanterna. Kunskapen hos hjälparna varierar. Kunskapen skiljer sig åt hos de olika 

hjälparna även om hjälparen kommer från ett och samma hjälporgan. Informanterna beskriver 

hur de upplever hjälpen från samhället som bristfällig, både på individnivå och på strukturell 

nivå. 
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1 Inledning 
Får kvinnor som blir misshandlade av män i nära relationer skylla sig själva om de inte 

lämnar mannen, eller har samhället en skyldighet att skydda och hjälpa kvinnor som lever i 

relationer med män som utövar psykisk och fysiskt våld mot dem? 

 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett ämne som berör alla medborgare i landet. 

Sverige anses vara ett land som har kommit långt med politiken som rör jämställdheten 

mellan kvinnor och män. Trots det är mäns våld mot kvinnor i nära relationer ett stort 

samhällsproblem, där både kvinnor och barn far illa (Heimer och Sandberg, 2008). 

 Tidigare forskning visar att samhällets könsroller påverkar den misshandlade kvinnans 

möjlighet att få relevant hjälp från samhället då hjälparens syn på män och kvinnor ofta 

avspeglar den traditionella kulturen där kvinnan är underordnad mannen. Enligt 

kvinnoforskarna Carin Holmberg och Viveka Enander har tidigare forskning i ämnet utgått 

från en av parternas egenskaper för att förklara våldet, vilket har lett till att mannen framställs 

som ett offer. Mannens olika sociala problem ställs som orsaksfaktorer till hans våld mot 

kvinnan. En orsaksfaktor kan till exempel vara att mannen har alkoholproblem eller är 

arbetslös. En annan faktor till att mannen ursäktas för sitt beteende kan var att han känner 

vanmakt inför kvinnans verbala kompetens och tappar kontrollen över sin frustration och att 

han då inte vet vad han gör när han misshandlar kvinnan. Denna utgångspunkt i forskning 

främjar mannens beteende och framhåller detta som det primära och kvinnans situation som 

det sekundära, vilket i sin tur kan leda till att det är mannen det är synd om och att kvinnan är 

förövaren (Holmberg och Enander, 2004).  

  Det finns relativt lite forskning om mäns våld mot kvinnor där kvinnorna står i fokus och 

får beskriva sin situation med egna ord. Våld mot kvinnor i nära relationer kan leda till så 

svåra konsekvenser som att kvinnorna får allvarliga men eller mister livet. Detta gör att 

kvaliteten på hjälpen från samhället kan vara skillnaden mellan liv och död. En bredare och 

större forskning om hur hjälpen till misshandlade kvinnor ska se ut är av största vikt både för 

individen och för samhället i stort (Heimer och Sandberg, 2008). Detta faktum ledde till 

denna studie, där kvinnorna själva får berätta hur de ser på den hjälp som samhället erbjuder.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 

upplever våldet och den hjälp och det stöd de får av samhället. Studien har viss inriktning på 

kvinnor som sitter på anstalt. Frågeställningar som används för att uppnå syftet är:  

 Hur upplever de utsatta kvinnorna den kontakt de har haft med de 

samhällsrepresentanter som är berörda? 

 Känner de utsatta kvinnorna att de kan känna tillit till de berörda 

samhällsrepresentanterna? 

 Hur definieras våldet? 

 Hur viktig anser kvinnorna att kunskapen om våldet hos hjälparen är och hur påverkar 

detta den hjälp de får? 

 Vad tror kvinnorna själva att det beror på att samhällsrepresentanterna agerar som de 

gör?  
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3 Tidigare forskning 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett ämne som på många sätt skapar starka 

reaktioner och känslor, vilket även det vetenskapliga resultatet i ämnet gör. Syfte och 

utgångspunkt kan skilja sig hos forskarna (Johannessen och Tufte, 2007).   

 Att forska om mäns våld mot kvinnor i nära relationer kan göras på olika sätt. Ren statistik 

kan vara missvisande eftersom misshandeln ofta sker i hemmet och mörkertalen är stora. 

Antalet polisanmälningar är låga i förhållande till den kontakt som finns med kvinnor där de 

berättar att de blir misshandlade hemma. En känd regel är att endast 20-25 procent av våld 

mot annan person anmäls. Denna undersökning har skett i flera länder, även i Sverige och det 

har också visat sig stämma in även för våld mot kvinnor i nära relationer (a.a.). 

 Jag har sökt efter forskning där kvinnor som har blivit eller blir misshandlade i nära 

relation uttrycker hur de upplever den hjälp som finns att tillgå i samhället. Jag har också sökt 

efter forskning som direkt berör den utvalda gruppen ”kvinnor som sitter på anstalt”.  Det 

mesta av den forskning som behandlar mäns våld mot kvinnor i nära relationer är inte 

specifikt inriktad på mitt syfte och i synnerhet inte på gruppen ”kvinnor som sitter på anstalt”.  

 1994 presenterade Margareta Rosengren i sin magisteruppsats hur 10 stycken 

misshandlade kvinnor upplevde hjälpen från samhället. Den uppsatsen väckte stor 

uppståndelse då en ideologisk strid pågick i ämnet. Enligt Rosengren (1998) så har förutom en 

kvantitativ studie i ämnet som Fil. Dr Amy Elman gjorde 1990 ingen närmare undersökning 

om vad kvinnorna själva anser om hjälpen från samhället i Sverige tidigare gjorts. Den studie 

som Margareta Rosengren (1998) har gjort beskriver tydligt kvinnors syn på hjälpen från 

samhället. Trots att hennes studie är förhållandevis gammal är den relevant för min studie. Jag 

har valt att fokusera på Rosengrens (1998) studie eftersom den behandlar samma frågor som 

jag gör i denna studie. Studien är dessutom fyllig och ger därför tillräcklig information för att 

analysera mitt resultat med hjälp av den. 

 Mona Eliasson som är docent i psykologi och forskare i kvinnofrågor bidrar med relevant 

forskning i ämnet där hon speciellt inriktar sig på mäns och kvinnors olika sociala ställning i 

samhället. Diskussioner om patriarkatet och den symboliska makten färgar stora delar av den 

forskning som jag funnit.  Eva Lundgren är forskare i ämnet och har gjort en stor kvantitativ 

undersökning (Slagen Dam) om det ämne som berör min studie. Hennes studie förefaller inte 

intressant för min studie då mitt mål med denna studie inte är att generalisera resultatet eller 

redovisa kvinnornas syn i siffror utan att få en djupare förståelse för hur de ser på hjälpen från 

samhället. Lundgren har dessutom fått kritik för att studien Slagen Dam saknar empiriska 

grunder och har allvarliga brister, vilket jag har beaktat då jag granskat tidigare forskning som 
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är relevant för studien. Carin Holmberg och Viveka Enander har utarbetat en teori om den 

process kvinnan går igenom då hon påbörjar sitt uppbrott från mannen. Denna teori beskriver 

olika faser i uppbrottet och den kommer att nämnas kortfattat i studien. 

 

3:1 Trovärdighet 
 Våld mot kvinnor har under senare tid uppmärksammats som ett samhällsproblem. Trots det 

finns det fortfarande attityder som säger att kvinnan bär skulden för mannens övergrepp och 

mannens beteende blir på så sätt ursäktat. Enligt kvinnoforskaren Mona Eliasson (2003) står 

samhällets traditionella syn på män och kvinnor mot det samhälleliga avståndstagandet från 

toleransen av våld mot kvinnor, och oftast vinner de traditionella värderingarna. Eliasson 

(2003) säger vidare att förmågan hos samhället att skydda kvinnor som utsätts för våld och 

hot är bristfällig. Kvinnor som söker hjälp av samhället blir många gånger inte trodda, inte 

förrän våldet är ett faktum ingriper hjälparen och tar kvinnans situation på allvar. Mannen har 

ofta en bättre social status och är van att tala för sig själv vilket leder till att han blir mer 

trovärdig. Samhällsinstanser som ägnar sig åt att hjälpa kvinnor som blir misshandlade av 

män i nära relationer och som tillåter att mannen skyller sitt beteende och lägger över ansvaret 

på kvinnan, deltar i förtrycket mot kvinnan menar Eliasson (2003). 

 
3:2 Misshandlade kvinnors egna synpunkter på hjälpen från samhället 
En studie har gjorts av Margareta Rosengren (1998) där hon intervjuar 10 kvinnor som blivit 

misshandlade av sina män om hur de ser på hjälpen från samhället. Kvinnorna som Rosengren 

(1998) studerat hade i stort sett olika bakgrund, dock liknade deras berättelser varandra då det 

gällde själva processen i misshandeln. En del av kvinnorna beskriver hur de i början av 

relationen inte såg våldet som mannen utsatte henne för. De såg istället hans beteende som 

något där han visade svartsjuka och det blev i sin tur en kärleksförklaring. Några av kvinnorna 

beskriver hur mannen varvade sitt beteende mellan ömhet och våld och samtidigt som han 

grät och var ångerfull la han över skulden på kvinnan (a.a.) Enligt Rosengren (1998) leder 

detta till att kvinnan till slut faktiskt tror att det är hennes fel. Nästan samtliga kvinnor 

beskriver hur de känner skam och skuld i mötet med hjälparen. Kvinnorna lägger skulden på 

sig själva och tror att det är de själva som orsakar att de blir misshandlade. Rosengren (1998) 

beskriver hur kvinnorna upplever att de inte blir trodda av hjälparen då de berättar om sin 

situation. Kvinnorna upplever inte att det är någon skillnad på hjälpen från de olika 

hjälporganen, däremot skiljer sig hjälpen från de olika personer som de möter vilket kan vara 

personer från ett och samma hjälporgan. Den kvalité på hjälpen som kvinnorna får beror på 

vilken kunskap hjälparen har om våldet och kvinnans hela situation. Det hjälporgan som 
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kvinnorna anser vara till mest hjälp är kvinnojouren, där finns en kunskap om mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. Kvinnornas syn på en bra hjälp från samhället är: att bli trodda, att få 

ett respektfullt bemötande och att få hjälp med en del praktiska åtgärder. De ser också det 

viktigt med information om vilken hjälpåtgärd som finns tillgänglig för dem. Kvinnorna 

känner ett behov av att prata enskilt med någon om sin livssituation vilket inte är möjligt då 

mannen är med och samtalar. Hotbilden blir starkare mot kvinnan om hon lämnar ut mannen 

och deras situation när han hör på. (a.a.).      

 

3:3 Hjälpinsatser och bemötande 
Rosengren (1998) beskriver hur kvinnorna känner sig osynliga i mötet med de olika 

myndigheter som de söker upp för att få hjälp och stöd. Kvinnornas signaler om att de är 

misshandlade når inte fram till hjälparen. Flera av hjälparna fokuserar på individen då de ska 

hjälpa kvinnan. De använder sig av olika psykologiska förklaringar till varför kvinnan 

befinner sig i en relation där hon blir misshandlad. Inget av hjälparnas förhållningssätt hjälper 

kvinnan i den akuta situation hon befinner sig i. Vissa hjälpare valde att tro mer på mannens 

version och på så vis misstrodde de kvinnan (a.a.) Rosengren (1998) säger vidare att en del av 

hjälparna valde att tro på mannen och tog på så vis avstånd från kvinnans berättelse. Vissa 

höll sig helt opartiska och andra verkade handlingsförlamade och litade till kvinnans egen 

förmåga att klara av situationen (a.a.) 

  Rosengren (1998) beskriver också vikten av kunskapen hos hjälparen i mötet med 

kvinnan. Om personen som ska hjälpa kvinnan har kunskaper och erfarenhet av misshandlade 

kvinnor blir hjälpen mer tydlig, kvinnorna känner sig stärkta och bekräftade vilket gör att de 

orkar driva på sin egen frigörelseprocess. Innehåller mötet däremot ett kränkande 

förhållningssätt från hjälparen ökar den skuld och skam kvinnan redan kände innan hon kom 

för att söka hjälp (a.a.).  

 
3:4 Rosengrens slutsatser 
Rosengren (1998) säger att det bemötande kvinnorna får av personer inom de olika 

myndigheterna är av betydelse för huruvida de ska orka bryta upp från mannen. Kunskapen 

och attityden mot kvinnorna varierar hos de olika myndigheterna som de har haft kontakt 

med. Kvinnornas erfarenhet har varit att inom en och samma myndighet kan bemötandet vara 

både kränkande och respektfullt. Bemötandets karaktär har berott på vilka kunskaper 

hjälparen har om kvinnomisshandel. Vidare menar Rosengren (1998) att kvinnan lägger över 

mannens beteende på sig själv och känner skuld för att hon blir misshandlad. Om hon sedan 

söker upp en myndighet för att få hjälp att kunna ta sig ur relationen men attityden hon stöter 
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på hos hjälparen är kränkande så får kvinnan bekräftat sin känsla av skam och skuld. 

Rosengren säger att i denna situation ser kvinnan inga hjälpmöjligheter och hon blir av den 

anledningen kvar i relationen (a.a.)    

 Den individfokuserade metoden som ibland används av hjälparen vid mötena med 

misshandlade kvinnor, där olika psykologiska förklaringar till varför kvinnan befinner sig i en 

relation där hon blir misshandlad, gör att kvinnan känner sig delaktig i misshandeln menar 

Rosengren (1998). Detta sätt att se på situationen som hjälpare bygger bara på kvinnornas 

redan tidigare känsla av skam och skuld. Rosengren (1998) säger att de kvinnor som stött på 

hjälpinsatser som har en medvetenhet om att det existerar en maktstruktur i samhället där 

könen behandlas och ses på olika sätt, har blivit stärkta av det synsättet i sin kamp att lämna 

relationen. Det viktigaste för de misshandlade kvinnorna är att få träffa andra kvinnor i 

samma situation som de själva är i (a.a.) Detta var för kvinnorna det bästa stödet enligt 

Rosengren (1998). Kvinnojouren är det ställe där kvinnorna möter andra kvinnor med samma 

erfarenheter som de själva har. Här anser kvinnorna att de får det bästa bemötandet och den 

bästa hjälpen. Den medvetenhet om könsmakten som finns i kvinnojourens struktur, som 

består av att kvinnan ur en samhällssyn var underordnad mannen, gjorde att kvinnorna känner 

sig bekräftade och väl bemötta säger Rosengren (1998).     

 
3:5 Uppbrottsprocessen 
”Uppbrottsprocessen är en teori som bygger på kvinnans och mannens relation till varandra 

och inte på personlighetsdragen hos kvinnan eller mannen. Teorin fokuserar på de processer 

som gör att kvinnan lämnar mannen och belyser betydelsen av kvinnans inre dialog med sig 

själv och på betydelsefulla relationer hon har med andra personer” (Holmberg och Enander, 

2007, s10-11). 

 Det skrivs mycket om varför kvinnan blir kvar i en relation där hon blir misshandlad. 

Denna teori beskriver istället varför hon lämnar relationen och vilka komponenter som gör att 

hon tar sig ur misshandelsrelationen. Denna teori beskriver förloppet av uppbrottet där de 

emotionella banden mellan mannen och kvinnan styr den misshandlade kvinnans möjlighet att 

lämna mannen som misshandlar henne. Som Holmberg och Enander säger: ”frågan är inte 

varför hon inte går, frågan är varför hon går” (Holmberg och Enander, 2007, s11).   
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4 Litteratur 

När jag sökt litteratur till min studie har jag använt mig av termen: mäns våld mot kvinnor. 

Libris databas och bibliotekets databaser har en del litteratur som anknyter till kärnan i 

studien. Även Akademibokhandeln och fysiska bibliotek är ställen där jag funnit litteratur i 

ämnet. 

Böcker, artiklar och lagar som är relevanta för studien är: 

Mäns våld mot kvinnor, en kunskapsöversikt om kvinnomisshandel och våldtäkt, dominans 

och kontroll, författare Mona Eliasson, 1997, Libris databas. 

Varför går hon, (om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser), författare Carin Holmberg 

och Viveka Enander. 

Ett värdigt liv, (beskriver 10 kvinnors egna upplevelser av den hjälp de fått av samhället). 

Margareta Rosengren.  

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, författare, Gun Heimer och David Sandberg, 

Studentlitteratur.  

Det är något speciellt med den här frågan, (om det lokalpolitiska samtalet om mäns våld mot 

kvinnor), Brottsoffermyndigheten. 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, (en sammanställning om situationen i Sverige), 

Amnesty.  

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, (en kunskapsöversikt) Sveriges kommuner och 

landsting.  

Sveriges rikes lag, (förarbeten),   

 Litteraturen, artiklarna och lagarna behandlar på olika sätt kvinnans rätt till skydd och 

hjälp av samhället då de utsätts för våld i en nära relation. Kunskapen om varför kvinnor i 

dagens moderna samhälle många gånger blir kvar i destruktiva relationer är en grund för hur 

samhället ska kunna bidra med relevant skydd och hjälp för kvinnan. 

 Ovan nämnda litteratur står för den största delen av inhämtad kunskap inom området, dock 

tillkommer annan litteratur som inte nämns här ovan. Ovanstående litteratur är ibland direkta 

källor med hänvisningar i texten. Ibland ligger litteraturen till grund för mitt arbete med denna 

studie utan att en direkt källhänvisning görs i texten  
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5 Begreppsförklaringar 
Definitionen av våld tolkas olika inom forskningen. Om endast kvantitativ forskning görs, där 

till exempel antalet sparkar, stryptag och örfilar räknas utesluts den samlade effekten av olika 

våldsincidenter för den som utsätts. I en sådan definition av våldet ingår inte psykiskt våld, 

sexuellt våld och ekonomisk eller social isolering. Resultatet blir då ett helt annat än om 

undersökningen också innefattar den misshandlade kvinnans egen historia. Kvinnans egen 

historia kan ge forskaren kunskap om förtryckarmetoder som tidigare inte var kända (Eliasson 

2008).  

 I denna studie är definitionen av våld hämtad från Holmberg och Enander (2004). 

Definitionen innebär att allt som innefattar en kränkande behandling mot kvinnan och som 

leder till att kvinnans liv begränsas på olika sätt, både psykiskt och fysiskt, betraktas som våld 

(a.a.).  

 Med mäns våld mot kvinnor i nära relationer menar jag kvinnor som blir misshandlade av 

de män som de har en kärleksrelation till. Det berör alltså inte våld mot kvinnor i allmänhet. 

Begreppet är vedertaget i diskussioner om våld mot kvinnor och används därför i denna 

studie.  

 I resultatdelen och analysen kommer de instanser och organisationer som informanterna 

talar om att de har varit i kontakt med att benämnas som hjälporgan. Hjälporganen i denna 

studie innefattar, socialtjänsten, polisen och kvinnojouren. Samhällsrepresentanter som har i 

uppgift att hjälpa misshandlade kvinnor benämns som hjälpare i studien.  Detta för att få 

bättre flyt i texten. Definitionen av hjälparen i studien är människan som jobbar i 

hjälporganen, det vill säga, den enskilda professionella hjälparen.  
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6 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  
Studien har en hermeneutisk huvudinriktning vilket innebär en förståelse för relativistiska 

tankegångar. Relativistiska tankegångar innebär att man kan sätta sig in i andra personers 

situationer då man själv är människa och kan känna förståelse för andras känslor och 

upplevelser utan att själv ha känt eller upplevt dessa. Intresset är inte att få en ”absolut 

kunskap” utan en djupare förståelse där man tolkar andras förståelse genom sina minnen och 

upplevelser. Genom detta perspektiv uppfattar jag att mänskligt beteende inte kan studeras 

objektivt, socialt liv existerar genom att människor upplever det och ger det en mening. Den 

positivistiska vetenskapen strävar efter en absolut kunskap som leder till en generalisering 

vilket inte var målet med denna studie. Det är den djupare förståelsen av dessa kvinnors 

känslor och upplevelser som är det väsentliga i studiens analys. Nackdelen med ett 

hermeneutiskt perspektiv kan vara att det kan ske feltolkningar då egna upplevelser och 

minnen vägs in i det vi undersöker. Dock är en förförståelse det som krävs för att få en 

djupare förståelse för hur hjälpen till de berörda kvinnorna fungerar (Thurén, 2004).  

 Mina tidigare erfarenheter har väckt intresset för ämnet och lett till att jag har skapat en 

tes, vilken i sin tur har format syftet. Utgångspunkten är dock att oberoende av tesen 

undersöka informanternas uppfattning om sin situation och den hjälp de har erhållit från 

samhället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

7 Teoretisk referensram 
Jag har valt att utgå från ett köns- och maktperspektiv där jag har använt mig av Eliassons 

teorier om samhällets syn på ställningen mellan man och kvinna. Eliassons beskrivning utgör 

en grund för olika feministiska sätt att beskriva samhällets könsförhållanden i ett 

maktperspektiv (Eliasson, 2003). Flera feministiska och sociologiska analyser framhåller 

patriarkatet som direkt orsak till mäns våld mot kvinnor.  Olika forskare beskriver hur mäns 

våld mot kvinnor underlättas av de sociala strukturer som finns i samhället på samma sätt som 

Eliasson beskriver sin teori om patriarkatet i förhållande till mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer. Genusforskaren Hirdman är en av dem som styrker Eliassons teori om mannens 

ställning i samhället ur ett könsperspektiv. Hirdman (2005) säger att det är mannen som utgör 

normen för det mänskliga i samhället och könsskillnader skapas i sociala interaktioner. Det är 

maktrelationen, den sociala processen och strukturen som formar kvinnan och mannen enligt 

henne. Hirdman (2005) menar att genussystemet har två bärande balkar, eller två logiker. Den 

ena kallas åtskiljandets logik där skillnaden mellan man och kvinna beskrivs ur ett biologiskt 

perspektiv, där skillnaden mellan kvinnan och mannen är att kvinnan föder barn men inte 

mannen. Här är det frågan om skillnad och inte om makt. Den andra logiken som Hirdman 

(2005) beskriver kallas den manliga normens logik och visar att det som mannen gör och 

tänker värderas högre än det som kvinnan gör och tänker. I den manliga normens logik 

förvandlas kvinnoområden till lägre värderade områden. Hirdman (2005) beskriver de två 

olika logikerna som orsaken till rangordningen mellan könen. Själva åtskillnaden av den 

första och den andra logiken skapar en hierarkisk ordning och bidrar till att den manliga 

normen blir den legitima. Hirdmans genusteori kan ses som en grund till andra feministiska 

forskares teorier om köns- och maktperspektivet i samhället (Hirdman, 2005).  

 De genussystem som finns upprätthåller ojämnställdheten mellan könen och kan vara en 

möjlig orsak till hur hjälpare bemöter misshandlade kvinnor. Mitt val att utgå från ett köns 

och maktperspektiv där jag har använt mig av Eliassons teorier beror i stor utsträckning på att 

många forskare stöder hennes teorier. Eliasson är en av de ledande forskarna inom området 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Eliasson är docent i psykologi, lärare för 

kvinnoforskning på Uppsala Universitet och har engagerat sig i ämnet under flera årtionden 

både i Sverige och internationellt (Eliasson, 2003). Eliassons forskning är nyanserad och 

problematiserad när en förklaring till mäns våld mot kvinnor i nära relationer ska hittas. 

Eliasson sätter andra forskares syn på orsaker till misshandeln på sin spets när hon letar efter 

problematiseringar av resultaten. Till exempel så ifrågasätter Eliasson (2003) traditionella 

forskare i området som menar att misshandeln uppstod på grund av en konflikt där mannen 
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och kvinnan ses som jämbördiga och mannen slog i frustration. Som hon säger ”Om en 

upplevd konflikt eller meningsmotsättning verkligen utlöste våldet eller om konflikten bestod 

av mannens dominansbeteende och försök till kontroll över kvinnan är vare sig 

problematiserat eller dokumenterat i dessa undersökningar” (Eliasson, 2003, s176).     

 Enligt Eliasson (2003) möter den misshandlade kvinnan en hjälpare vars attityd grundar sig 

i dennes värderingar. De värderingar vi har om våld är också kopplade till värderingar om 

män och kvinnor. De attityder hjälparen har till offren för kvinnomisshandel har betydelse för 

hur kvinnan bemöts. Har hjälparen en attityd som visar att hon anser att kvinnans livssituation 

beror på henne själv och att hon därför får skylla sig själv, kan situationen för den 

misshandlade kvinnan bli förödande (a.a.).   

  

7:1 Köns- och maktperspektiv 

Eliasson (2003) beskriver hur modellen för könsrollerna skapas redan när man är liten. 

Föräldrarna beteende utgör en förebild för barnet vilket skapar den acceptans som barnet får 

för rollfördelningarna inom familjen. Barn relaterar till modeller som vuxna lär ut men inte 

förrän barnet är vuxet visar sig den inlärda ordningen. De män som upplevt våld som barn får 

en tydlig bild över hur våld ger makt över människor. Vidare säger hon att det måste antas att 

modelleffekten hos individen samspelar med en samhällsnorm, men det mest grundläggande 

är samhällsnormen (a.a.).    

 Eliasson (2003) menar att män tillåts och förväntas dominera och kontrollera kvinnor. 

Samhällets syn på könsordningen är att mannen är överordnad kvinnan. Kvinnor är förtryckta 

i egenskap av sitt kön, mannen är mer värd än kvinnan och har större makt. Eliasson (2003) 

säger vidare att trots att Sverige sannolikt ligger i topp internationellt sett när det gäller 

formell jämställdhet så finns det fortfarande ett tydligt avstånd mellan män och kvinnor kvar i 

fråga om reell jämställdhet. Den politik som behandlar jämställdheten mellan män och 

kvinnor undviker konsekvent frågan om våld och mäns övergrepp mot kvinnor. Eliasson 

(2003) menar att århundradens kvinnoförtryck nu lever mer dolt i våra omedvetna värderingar 

än vad de gör i våra medvetna attityder och handlingar. De historiska och kulturella intressena 

och normer vi har om kön testas i varje konkret fall mot de medvetna principerna som 

beskriver avståndstagandet från toleransen av våld mot kvinnor Eliassons slutsats är att oftast 

vinner traditionerna (a.a.). 
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7:1:1 Kontroll över kvinnor – en samhällstradition 

Eliasson (2003) beskriver mannens dominans över kvinnan som ett naturgivet fenomen. Hon 

beskriver hur berättelser om passion och våld ses som två sidor av samma sak, vilket i sin tur 

kan bidra till att bevara gamla myter om hur kvinnor respektive män fungerar i nära 

relationer. Denna information om kvinnligt och mannligt kan styra vår syn på vad som är 

tillåtet och normalt i våra beteenden. Eliasson (2003) säger att den tolerans som samhället 

visar för våld mot kvinnor färgar den sociala kontroll som existerar över kvinnor. Mannens 

beteende uppfattas som normalt och gränsen mellan den normala dominansen och klart 

framträdande våld är svår att urskilja. Detta kan vara en förklaring till att kvinnan inte är mer 

tydlig i sitt sätt att säga ifrån, hon kan råka ut för mannens övergrepp precis när som helst. 

Eliassons slutsats av detta är att mäns våld mot kvinnor sällan uppfattas som värre än vad det 

är, däremot så kan mannens övergrepp uppfattas som normalt beteende (a.a.) Eliasson (2003) 

påpekar att i och med denna skillnad i kvinnors och mäns uppfattning om vad som är normalt 

eller inte kan det vara svårt att låta kvinnors upplevelser vara den definition som bestämmer 

kvinnans situation. I stället bör det vara en annan person som gör grundliga utredningar om 

vad som kan bli en tradition för samhällets tolerans när det gäller mäns våld mot kvinnor, 

detta för att skapa en definition av kvinnovåldet (a.a.). 

 

7:1:2 Den manliga dominansen 
Enligt Eliasson (2003) så betraktas det manliga könet som en norm för människan och på så 

vis osynliggörs kvinnans behov och hon betraktas som ofullständig eller avvikande. Den makt 

mannen besitter är historiskt och kulturellt betingad. Denna århundradens ordning förändras 

inte med några årtionden av jämställdhetspolitik. Eliasson (2003) menar att det finns 

ideologier om våld som bygger på viktiga traditioner och seder. Dessa ideologier rättfärdigar 

de undantag från lagar och grundläggande samhällsprinciper om allas rätt till skydd av liv och 

läm. Motsvarande ideologier finns där mannens beteende ursäktas utan att det verkligen 

ifrågasätts. Detta kan bekräfta att skydda mannens beteende till synes är viktigare än vad det 

är att skydda kvinnan från våldet han utsätter henne för (a.a.) 

 Eliasson (2003) säger att en av de saker som bär upp patriarkatet i samhället är våld mot 

kvinnor. Mannen betraktas som den riktiga människan och kvinnan endast som hans 

medhjälpare. De offentliga strukturer som finns i samhället skiljer könen åt på så vis att 

mannen har sin plats på de fina och viktiga platserna. I alla olika samhällssituationer sätts 

gränser upp för kön vilka anger maktrelationer mellan de båda könen. Därmed skapas också 

en bild av hur vi ska vara och bete oss i olika sammanhang. Vilka vi väljer att vara styrs av de 

strukturer och normer som råder i samhället (a.a.).      
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7:1:3 Överordning och underordning 

Både kvinnor och män förväntar sig att vara man är att visa sitt kulturella och sociala övertag 

över kvinnan säger Eliasson (2003). Hon menar att mannens beteende i form av dåligt humör, 

missnöje med någon i underläge och ett aggressivt eller hotfullt beteende är normalt, särskilt 

inom familjen. Män har en överordnad status som visar sig i hans sätt att agera till exempel 

genom att slår näven i bordet när han är arg. Kvinnan däremot måste dölja sin vrede. Eliasson 

(2003) jämför hur en mans övertramp mot till exempel en tjänsteman och det övertramp han 

gör mot den kvinna han lever ihop med får olika reaktioner från samhället. Detta visar att 

valet av måltavla inte är slumpmässigt. Hon säger att mannens våld mot kvinnan ses som ett 

ohyfsat uppträdande från mannens sida, däremot skulle samma typ av våld mot utomstående 

ses som ett allvarligt bristande beteende (a.a.).  

   

7:1:4 Attityder 
Eliasson säger att attityder ofta förväxlas med värderingar. Hon menar att ”värderingar utgör 

grunden för våra attityder” (Mona Eliasson, 2003, sid. 33). Eliasson (2003) säger att våra 

värderingar om våld och om när våldet kan utföras, skapas av de kulturella och historiska 

traditioner vi har. De sociala normer som råder skapar vårt beteende och därefter handlar vi.  

 Eliasson (2003) menar att kvinnor som blivit utsatta för våld inte alltid blir bemötta med 

förståelse och medkänsla av berörda samhällsrepresentanter. Vidare säger hon att en vanlig 

uppfattning är att om kvinnan verkligen ville slippa våldet skulle hon kunna undvika det. 

Underförstått: kvinnan får skylla sig själv. Dessa värderingar och attityder till kvinnor som 

utsatts för våld återspeglar inställningen till kvinnor i stort. (a.a.).  

 Eliasson (2003) menar likaså att, inställningen till våld mot kvinnor samverkar med våra 

attityder och för detta finns det en empirisk grund. De personer, vilka ofta är män, som har en 

mer negativ attityd mot kvinnor tycker också oftare att de kvinnor som blir misshandlade har 

sig själv att skylla. Eliasson (2003) beskriver hur det finns många olika alternativ till positiv 

förändring av en attityd. Då en inre konfrontation mellan underbyggda fakta och attityder 

sker, uppstår olika reaktioner och hypotetiska handlingstendenser. För att uppnå inre jämvikt 

kan vi bli tvungna att omvärdera våra ståndpunkter i frågan. Denna process kan tvinga fram 

en förändring av attityden (a.a.).  
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8 Metod 

8.1 Val av metod 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod i denna studie. ”Kvalitativ forskning är känslig för 

människans situation, den förutsätter en empatisk dialog med undersökningspersonerna och 

den kan bidra till deras frigörelse” (Kvale, 2008, s70). En kvalitativ studie innebär att man får 

en djup och nyanserad förståelse för ämnet (a.a.)  

Misshandlade kvinnors syn på hjälpen från samhället är relativt underbeforskat. Min strävan 

är att lyfta fram dessa informanters egen syn på hjälpen från samhället och att därefter belysa 

vad som kan vara relevant att forska vidare om i arbete med kvinnor. Min ambition med 

uppsatsen är att föra fram var och en av informanternas syn på hjälpen för att få en djupare 

förståelse.       

 
8:2 Urval och avgränsningar   
Valet av gruppen kvinnor på anstalt har gjorts av flera anledningar. Den första var att jag har 

en naturlig kontakt med kvinnorna på anstalt, vilket har varit till stor hjälp för att lyckas 

komma i kontakt med dessa kvinnor. Det andra var att dessa kvinnor har gemensamt att de 

sitter på anstalt, vilket gjorde gruppen homogen i detta avseende. En tredje har varit att kunna 

skydda dessa kvinnor från att bli avslöjade för mannen då de lämnar ut sin berättelse som 

sedan skall bli offentlig handling. En fri kvinna som kan vara tillgänglig för mannen gör att 

han får en möjlighet att kontrollera henne och på så vis få reda på att hon lämnar ut deras 

relation. Kvinnans situation kan då bli mer utsatt och hotfull. På anstalt sitter kvinnorna för 

tillfället frihetsberövade och mannen kan inte komma i kontakt med dem där på samma sätt 

som icke frihetsberövade kvinnor.  Urvalet har inte gjorts beroende av vilket skäl kvinnorna 

sitter på anstalt, av etiska skäl vet jag inte vilket brott informanterna är dömda för.  

 Med tanke på informanternas utsatta situation, både som misshandlad kvinna men också 

som intagen på anstalt var det inte lätt att få kontakt med dessa kvinnor. Möjligheten till 

denna kontakt skedde genom att jag arbetar med intagna på anstalt där jag genomför ideellt 

arbete i form av utbildning med de intagna. En kvinna erbjöd sig att vara med i studien och 

lovade fråga en annan kvinna om hon var intresserad. Därefter frågade den andra kvinnan 

ytterligare en kvinna som tackade nej. Rekryteringen fortsatte på detta sätt. Detta sätt att hitta 

informanter kallas för snöbollsmetoden (Johannessen och Tufte, 2003) 

  Det är inte möjligt att generalisera det resultat som visar sig i undersökningen då antalet 

intervjuade kvinnor inte har varit avgörande för studien. Det väsentliga och avgörande för 

denna studie var min djupare förståelse för kvinnans berättelse. Jag har till stor del valt att 
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framställa deras berättelser i ett samlat uttalande då mycket av deras upplevelser varit 

identiskt. Det som inte var likvärdig information har framställts var för sig. Informanterna 

beskrivs som en särskilt utsatt grupp misshandlade kvinnor i studien. Detta görs då det 

framstår att människor som redan är utsatta socialt kan ha det svårare att få hjälp från 

samhället än andra. Med tanke på att informanterna är dömda till att avtjäna ett straff i 

fängelse kan det antas att de redan har erfarenheter av kontak med samhällsrepresentanter som 

arbetar med utsatta människor. Detta kan möjligen göra att informanterna får det lättare att dra 

slutsatser om den hjälp de får för sin utsatthet som misshandlad kvinna i sin relation. Kvinnor 

på anstalt finns till synes inte nämnda i tidigare forskning överhuvudtaget vilket gör att denna 

grupp av misshandlade kvinnor i nära relationer blir specifika och har gjort urvalet av 

populationen extra intressant att undersöka. 

 

8:3 Informanternas bakgrund 
Kvinnornas namn är fingerade. 

Alla tre kvinnorna har blivit misshandlade av den man de levt ihop med under flera år. Under 

intervjuerna var samtliga informanter intagna på kriminalvårdsanstalt.  

Anna 

Anna som är den första informanten är 40 år och har 5 barn. Den man som misshandlade 

Anna är pappa till hennes två äldsta barn. Misshandeln pågick i 7 år och det slutade med att 

Anna lämnade relationen då mannen som misshandlade henne blev dömd för misshandel på 

en granne och hamnade i fängelse. Anna lever i dag i en relation där hon inte blir 

misshandlad. 

Karin 

Karin är 55 år och har 5 barn tillsammans med den man som under cirka 24 år misshandlade 

henne. För cirka 11 år sedan lämnade Karin sin man efter att ha gått i terapi i 3 år. Hon lever 

idag tillsammans med en annan man som inte misshandlar henne. 

Stina 

Stina är den tredje informanten, hon är 32 år och har en son tillsammans med en man som 

misshandlade henne under många år. Stina är i dag gift med en annan man som även han 

misshandlar henne. De relationer Stina haft med män, har alltid varit destruktiva där hon har 

blivit utsatt för misshandel.  

 Alla tre kvinnorna har växt upp i relationer där närstående kvinnor blivit misshandlade. 

”Jag har vuxit upp med min mamma som också har blivit misshandlad… säkert ett inlärt 

beteende”(Stina).  
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8:4 Insamlingsmetoder 

 Innan intervjuerna gjordes samtalade jag med informanterna om syftet. I samband med det 

uppstod diskussioner om ämnet vilket hjälpte mig att bestämma hur intervjun skulle se ut. 

Dessutom fick informanterna förbereda sig på att prata om det känsliga ämnet med 

intervjuaren med studiens syfte i fokus. Datainsamlingen har skett genom halvstrukturerade 

frågor där öppningen i intervjun har varit en övergripande fråga som fört in informanterna på 

ämnet, därefter har frågor skapats utifrån vad informanten berättat (Kvale, 2008). Jag har haft 

studiens syfte i fokus genom att syftet fanns skrivet med stora bokstäver på ett block framför 

mig. Detta gjorde att trots att samtalet ofta gled in på tung och intim information kunde jag 

styra in samtalet på hur kvinnorna upplevde samhällets hjälpinsats på ett konstruktivt sätt. 

   

8:5 Databearbetning och analys 

Intervjuerna har bandats, därefter transkriberats och sedan meningskoncentrerats. Att 

meningskoncentrera betyder att man är koncentrerad på innehållet i datamaterialet som i detta 

fall var vad informanterna berättade i intervjuerna. Därefter organiserades datamaterialet i 

kategorier som angavs med kodord och kategorierna visade vilka teman som fanns i intervjun. 

På detta sätt hittades de viktigaste temana som blev användbara för studien (Johannesen och 

Tufte, 2007) Att använda sig av transkribering innebär att materialet transformeras, vilket 

betyder att formen av materialet ändras och i detta avseende ändrades den muntliga 

informationen till en skriftlig information. I och med att en transformering sker så inträder 

också den första tolkningen av informationen, detta genom att överföring från talspråk till text 

görs. Studiens reliabilitet kan påverkas av denna tolkning och för att få en hög reliabilitet av 

studien lämnades, efter att tolkningen är gjord, relevant information till informanterna för 

kommentarer. Eventuella ändringar gjordes och därefter gavs till slut deras godkännande 

(Kvale, 2008).  

 Studien utgår från teorier som kommer att användas vid tolkningar av intervjumaterial och 

slutanalys. Dessa teorier utgår från könsperspektivet.  

 
8:6 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet innebär att mätningarna i studien är korrekt gjorda, alltså på ett tillförlitligt 

tillvägagångssätt. Det finns olika sätt att testa datas reliabilitet som till exempel att intervjua 

samma personer två gånger med några veckors mellanrum. Detta realiserades i denna studie 

genom att informanterna först blev intervjuade och därefter träffades vi ytterligare en gång 

och gick igenom min tolkning av intervjuerna muntligt. Resultatet av intervjun och samtalet 

om resultatet av tolkningen gav samma resultat vilket ger studien en hög reliabilitet 
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(Johannessen och Tufte, 2007). Validitet betyder att man undersöker det man vill undersöka 

och ingenting annat. För att uppnå hög validitet har syftet haft en central roll genom hela 

arbetet. Syftet har varit centralt i alla moment i arbetet som från val av intervjufrågor till 

tolkning av svaren (Kvale, 2008). 

 

8:7 Etiska överväganden 
Trots att dessa intervjuer är forskningsintervjuer och inte en terapeutisk intervju formar ämnet 

intervjun till ett samtal som i detta fall kan innehålla känslig och intim information. Denna 

information bör hanteras på ett etiskt försvarbart sätt av intervjuaren, i detta fall jag (Kvale, 

2008). I och med det krävs det en stor förberedelse inför varje intervju, så som flera timmars 

avsatt tid till var och en av intervjuerna och ett erbjudande till informanten om att det finns 

möjlighet att samtala med mig efter intervjun. Kunskapen om att dessa kvinnor sitter 

frihetsberövade och inte har möjligheten att själva söka samtalsstöd efter intervjun om det 

behovet uppstår gjorde att erbjudandet om samtal med mig var nödvändig ur etisk synpunkt. 

Erbjudandet kunde ges till informanterna då jag har tidigare erfarenhet av att samtala med 

misshandlade kvinnor. 

Då studien arbetats fram inom ramen för högskoleutbildningar berörs inte min studie av Lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet är dock relevanta för min studie (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

har uppfyllts genom att informanterna har blivit upplysta om att deras deltagande var helt 

frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan om och när helst de ville. De fick också 

information om hur studien skulle utformas, vad den ska användas till och varför den görs. 

Samtyckeskravet innebär att få samtycke till att göra det som informationen ovan beskrivit. 

Skriftligt samtycke har erhållits av samtliga informanter. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter omhändertas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem och att ge 

informanten anonymitet så långt som möjligt. I detta fall är det av största vikt att kvinnorna är 

anonyma då kvinnorna utsatts för misshandel och för att de sitter på anstalt. Informanternas 

personuppgifter har skyddats av mig som intervjuare och har inte funnits tillgängliga för andra 

personer. Personuppgifterna förstörs efter att studien är färdig och uppgifterna inte längre 

behövs. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som finns om den enskilde personen endast 

får användas i för forskning vilket har respekterats. Alla uppgifter som informanterna lämnat 

ingår endast i denna studie och kommer inte användas eller lämnas ut för annat bruk. 
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9 Resultatredovisning 

Citatet nedan får läsaren att kliva rakt in i en misshandlad kvinnas värld av våld, där känslan 

finns för hur det börjar med kontroll och svartsjuka och slutligen leder till fysisk misshandel. 

Kvinnans liv och misär blir till allmän beskådning där kvinnans syn på samhällets agerande 

talar sitt tydliga språk.  

  

           Jag själv har upplevt våld i nära relation, jag har blivit misshandlad, misshandeln är nog i olika 

steg för mig, det börjar med att: du får inte se ut så, vart ska du? kollar sms, alltså kontrollbehov. 

Det märker man jättefort i ett förhållande, det är bara det att det kan bli lite fel för att först kan man 

tycka, åh vad gulligt, han är lite svartsjuk, sen helt plötsligt får du en smäll utan att du har gjort 

något alls. Jag levde ihop med den här mannen i 7 år och blev misshandlad i sju år, jag har två barn 

tillsammans med den här mannen. Det började med att vi träffades när jag var 17 år. Han var lite 

farlig så där, gjorde lite kriminella saker, jag tyckte han var jättehäftig, så flyttade vi ihop jättefort, 

bara efter några veckor: första månaden var jättebra: sen började det, -jag tycker inte du ska ha kjol 

på dig, - varför det? - nej: jag tycker inte du passar i det - nehe. - Varför ska du sminka dig då?, - 

ja, men jag ska ju gå på stan? –men måste du sminka dig, jag vill bara att du sminkar dig för mig, 

jag vill inte att du sminkar dig för någon annan, så började det. Sen efter kanske sex månader när 

jag började ifrågasätta hans beteende, då började han slå mig, han bröt av mig armen sju gånger, 

han knäckte den så här, han knackade in pannbenet på mig, så här, så jag hade världens bula. Han 

knackade sönder pannbenet på mig, riktigt skadad idiot. Polisen hade fått information av grannar 

att något inte stod rätt till, jag hade vår son då liten, då hade polisen ”span” på honom, så jag har 

sätt på videofilm hur han drar mig upp för alla trappor i håret, så dom hämtade ju mig och frågade 

om han slagit mig men, - nej sa jag, - jo men vi har film på det, - nej det är inte jag. Hade dom 

velat hade dom kunnat hjälpa mig, gått vidare ringt sociala myndigheter, men dom tyckte väl inte 

att det var så illa… (Anna). 

 

 

9:1 Teman 
För att få en tydligare bild av kvinnornas berättelse har materialet delats upp i två teman. Det 

första temat är vilken typ av våld som beskrivs i intervjuerna. Detta avsnitt är av stor vikt då 

kunskapen om hur våldet ser ut är väsentlig för att kunna förstå resultatet av intervjuerna. 

Läsaren förstår vad informanterna menar då de använder sig av begreppet våld. Tema 

nummer två är informanternas syn på hjälpen från samhället. Här beskriver de vilken typ av 

hjälp och vilken form stödet från samhället har. Hur kvinnorna upplever att de blir betrodda är 

en komponent som berör studien på ett genomgående sätt. Trovärdighet kommer att ligga som 

en underrubrik till tema två.  

 
9:2 Typ av våld – misshandel av kvinnor i nära relationer   
Våldet beskrivs så som informanterna upplever det. Jag har valt att fokusera på psykiskt, 

ekonomiskt och fysiskt våld då det är de teman som uppkommer och återkommer till stor del i 

informanternas berättelser. Jag har valt att dela upp det på detta sätt då dessa tre kategorier 

omfattar allt det som begreppet innebär men ändå är tre helt skilda former av våld. Denna 

uppdelning blir mer tydligt för läsaren. Valet av rubrikernas ordning har gjorts då 

informanterna beskrivit sina upplevelser i den ordningen, även om ordningen senare upplevs 
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som blandad. Informanterna betonar hur viktigt det är att de hjälpare som finns i samhället har 

kunskap om hur våldet ser ut och hur viktigt det är för dem att hjälparen förstår hur allvarligt 

de är drabbade med tanke på den samhällsstruktur som råder där mannens beteende mot 

kvinnan inte ses så allvarligt. Informanterna beskriver sin utsatta situation som dubbel då de 

utsätts för våld i sin relation samtidigt som många av samhällets insatser som ska hjälpa 

kvinnan främjar mannens våldsbeteende. Våldet och dess påverkan på kvinnan måste enligt 

informanterna tydliggöras.     

 

9:2:1 Psykiskt våld  
Anna berättar att våldet kom smygande, det började med att Göran ifrågasatte hur hon såg ut 

när hon skulle gå ut, sedan började han ifrågasätta hennes val av vänner. Han bearbetade 

Anna från att ha haft ett ganska gott självförtroende, från att ha tyckt att hon duger så som 

hon är, till att tappa självkänsla och självförtroende. Göran talade om för Anna att ingen 

annan vill ha henne, hon skulle vara glad att han ville ha henne och det var hon.  

 Informanterna beskriver hur det psykiska våldet smyger sig in i relationen. Från början 

visar mannen en behaglig svartsjuka, kvinnans upplevelse av svartsjukan kan liknas med 

bekräftelse. Bekräftelse på så vis att kvinnan känner att han bryr sig om henne och vill att hon 

bara ska vara hans. Senare ökar kontrollbehovet och svartsjukan successivt till misshandel. 

Informanterna upplever det psykiska våldet som nedbrytande och säger att det senare leder till 

att det är svårt att värja sig från övergreppen. Nedbrytningen av psyket gör att det är svårt att 

sätta det fysiska våldet i sin rätta dimension och på så vis förstår kvinnan inte heller allvaret 

av våldet.  

 Informanterna beskriver hur allt man gör är fel, köttbullarna steks fel, kläderna är fula, 

kvinnan själv är ful och att allt hon gör är värdelöst. Det finns ingen logik i klagomålen och 

därför finns det ingen chans att värja sig. Sedan kommer smällen. När mannen ångrar sig och 

en diskussion infinner sig så ifrågasätter kvinnan hur han kan göra henne illa om han älskar 

henne. ”Jag säger att du ska slå någon annan, någon idiot men inte den du älskar?”(Stina). 

Trots detta så sker ingen förändring och det blir rundgång i misshandeln med toppar och 

dalar. Informanterna beskriver mannens taktik av våldet. Först kommer den psykiska 

nedbrytningen, sedan kommer smällen och efter detta ångrar mannen sig men trots det får 

kvinnan ingen upprättelse. Kvinnan blir kränkt av själva misshandeln och senare av att inte få 

upprättelse. Mannen nedvärderar kvinnan, slår henne och sedan älskar han henne och ångrar 

sig (dalar och toppar). Denna så kallade rundgång blir i sig psykiskt nedbrytande då kvinnan 
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ständigt pendlar mellan hopp och förtvivlan och informanterna upplever situationen som 

ohållbar för att upprätthålla sina värderingar. 

 Informanterna beskriver hur den psykiska misshandeln består av kontroll som inskränker 

på deras frihet. Deras värld krymper och de får inrätta sig i en tillvaro av utlämnande som inte 

ens ett barn behöver göra. ”Alla mina väninnor visste att; jaha, nu kommer hon men hon 

måste vara hemma den tiden” (Karin). Informanterna berättar att det blev svårt att ha en 

relation med vänner och andra personer för kontrollen från mannen var stenhård. Det gick inte 

att kringgå problemet på något sätt för han dikterade snabbt villkoren för hur deras sätt att 

umgås med andra människor skulle se ut.  

Han tyckte att han skulle jobba, jag var hemma och tog hand om barnen. Jag skötte allt och fick aldrig 

någon egen tid. Det gick absolut inte att ta upp det, det skulle bara vara så och efter ett par år såg man det 

själv inte längre, man märker inte hur jävla illa det egentligen är (Karin). 

      

Informanterna säger tydligt att den psykiska misshandeln är svår och ligger till grund för att 

kvinnan blir kvar i relationen. Nedbrytningen av psyket gör att det är svårt att förstå vad som 

är rätt eller fel, vems fel det är och hur allvarlig situationen är. 

Jag har också förstått på senare tid att det är nästan skönare att få en smäll än den psykiska 

misshandeln. När det började med kontrollen och svartsjukan så tänkte jag att: ja, jag kan ta den 

här skiten, det är verkligen otäckt när man ser tillbaka så men många gånger har det varit lättare att 

ta en smäll (Karin). 

  

 

9:2:2 Ekonomiskt våld 

Det ekonomiska våldet beskriver informanterna genom att berätta hur de blivit ekonomiskt 

beroende av mannen de lever ihop med. Mannen talar på olika sätt om för kvinnan att hon 

skall befinna sig i hemmet. Om kvinnan skulle arbeta hade mannens kontroll minskat och 

svartsjukan hade ökat vilket varit ohållbart för mannen. ”Varför ska du söka jobb, det är bättre 

att du är hemma. Vem vill anställa dig? Han hade gärna satt mig på en öde ö om så hade varit, 

där han hade full kontroll på mig” (Karin). Informanterna beskriver hur mannen delar ut 

pengar till kvinnan för att hon ska kunna inhandla det som är nödvändigt. Kvinnan får visa 

kvitto på det som är köpt för att mannen skall kunna kontrollera att pengarna inte använts till 

något de inte kommit överens om. ”Misshandeln går ofta ut på ett inarbetat system som gör att 

kvinnan är maktlös på alla sätt, har inte ens pengar för att kunna ta sig någonstans” (Anna).  

 

 
 
 
 
 
 
 



 26 

9:2:3 Fysiskt våld 
Informanterna beskriver hur det fysiska våldet eskalerar med tiden. Det kunde börja med 

knuffar sedan ökar kraften i misshandeln till blåtiror, brutna armar, inslaget pannben och så 

vidare. Det fysiska våldet kom som ett straff för olydnad eller för att kvinnan själv inte kunde 

tänka ut vad som var fel denna dag och därmed hunnit ändra på felet. Informanterna berättar 

att om mannen var på det humöret så var allt kvinnan gjorde fel och då kom smällen. Den 

fysiska misshandeln har till slut inga gränser, trots att kvinnan är gravid eller att det är fara för 

hennes liv så tar mannen ingen reson. I vreden finns ingen känsla för några gränser, 

situationen hänger då på kvinnan. Hon får anpassa sig, ta slagen, göra som han säger, då 

kanske hon klarar sig även denna gång säger informanterna. Misshandeln kan även ske inför 

ögonen på barnen vilket gör situationen ohållbar för kvinnan, hon försöker skydda både sin 

kropp och skydda barnen från att se övergreppen. 

 Hela dagarna gick åt att skydda barnen, jag ville inte lämna dem ur sikte. Jag hörde direkt om han 

skulle slå mig, då sa jag till barnen; vänta här jag kommer snart, säg inget. Pappa är arg och så gick 

vi in i ett annat rum och stängde dörren där han slog mig. Sen gick jag ut och lekte med barnen 

igen. (Anna) 

 

Informanterna beskriver hur den fysiska misshandeln går att se med ögat, därför är det lättare 

att beskriva för människor som inte sett och hört vad som hänt. Trots det kan det vara svårt för 

kvinnan att beskriva de fysiska övergreppen då det är svårt att förstå hur en man kan utsätta 

sin partner för misshandeln, gång på gång på gång. Informanterna berättar hur de blir 

avtrubbad i takt med våldets stegring och våldet kan under perioder ses som en vardaglig 

händelse. Informanterna säger att det är först när det fysiska våldet börjar nå en gräns där det 

är fara för kvinnans liv som hon ”vaknar” till, Då känner hon att nu får det vara nog, nu måste 

jag sätta stopp annars dör jag! 

 

9:3 Samhällets hjälp 
I den här delen kommer jag att ta upp hur informanterna upplever den hjälp de får av olika 

samhällsinstanser och verksamheter som arbetar med misshandlade kvinnor. Beskrivningen 

av samhällshjälpen kommer att ske genom att beskriva ”typen” av stöd informanterna fått och 

hur de upplever den. Formen av stödet kommer att beskrivas genom trovärdighet och tillit. 

 
9:4 Form av stöd 
Här beskrivs hur informanterna upplever den form av hjälp som samhället gett dem då de har 

levt i en misshandelsrelation. Den form av hjälp informanterna beskriver är uppdelad under 

olika rubriker, trovärdighet, tillit samt trovärdighet - samhällsstruktur. 
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9:4:1 Trovärdighet 
Informanterna poängterar vikten av att de som hjälpsökande måste bli trodda av hjälparen för 

att kunna fortsätta sin kamp ur relationen. När den misshandlade kvinnan berättar sin historia 

och inte blir trodd på ett eller annat sätt ger hon upp. Även nästa gång kvinnan känner att hon 

är redo att försöka ta sig ur relationen kan hon ändra sig bara vid tanken på att kanske inte bli 

trodd. Tilliten till hjälparen blir skadad. Informanterna beskriver hur svårt det är att lämna ut 

hela sin livssituation av skam och förnedring till en annan person och om personen dessutom 

inte tror på henne blir det ytterligare en kränkning för kvinnan som hon ska hantera. 

Informanterna berättar hur de redan före mötet skuldbelägger sig själva för hur deras 

livssituation ser ut där mannen misshandlar henne. Informanterna förväntar sig att bli trodda 

och sedda vid mötet med den person de söker upp. De beskriver att det är svårt för dem att 

söka hjälp i den situation de befinner sig psykiskt, och tilltron är avgörande för om de ska 

fortsätta att söka hjälp.  

   

9:4:2 Tillit 
Som tidigare nämnts så påpekar informanterna hur viktigt det är att känna tillit till den person 

som ska hjälpa henne ur misshandelsrelationen. Blir hon inte trodd av hjälparen får hon sin 

känsla av sin skuld till våldet bekräftad. Gränserna för vad som är rätt och fel suddas då ut 

ännu mer. Informanterna beskriver hur svårt det är efter en tids psykisk misshandel att förstå 

sitt egenvärde. Känner kvinnan inte tillit till hjälparen i form av att denne tror på henne kan 

kvinnan bygga på sin tro om att mannens beteende inte är så farligt. Informanterna upplever 

nu att de lägger mer skuld på sig själva än de gjorde före mötet med hjälparen. Informanterna 

säger att de nu väljer att fortsätta anpassa sig till ett liv av våld och förnedring. 

  Informanterna anser att just detta är avgörande för utgången av kvinnans möjlighet att 

orka söka hjälp. Samhällets olika hjälporgan består idag av personal som för ofta inte har 

förmågan att visa tilltro till den utsatta kvinnans berättelse om hon inte kan bevisa det hon 

säger (Heimer och Sandberg, 2008). Att hjälparen tror på kvinnan och bekräftar hennes 

situation är det behov informanterna uttalar sig ha. Informanternas upplevelse är att de ofta 

möter professionella människor som inte tror på att det är så allvarligt som kvinnan säger. Det 

kan vara så att när hon berättar om misshandeln mannen utsätter henne för tror hjälparen mer 

på mannen.  

 Jag kände att soc inte trodde riktigt på mig. De pratade även med honom och han fick mer hjälp än 

vad jag fick. Jag tror inte de tyckte jag fick skylla mig själv utan de lyssnade inte på mig, jag 

tycker de nonchalerade mig i detta. Är det verkligen så här illa? frågade de. De borde ha lyssnat 

mer på mig. De ville inte lyssna eller så hade de inte någon kunskap. (Karin) 
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9:4:3 Trovärdighet – samhällsstruktur 
Informanterna säger att de är medvetna om hjälporganens olika funktioner men menar att de 

ändå har det gemensamt att hjälpa misshandlade kvinnor i deras utsatta situation. Informanterna 

anser att det alltid måste finnas en utgångspunkt hos hjälparen där denne tror på det de utsatta 

kvinnorna berättar. Informanterna upplever att polisens utredningsarbete motverkar deras 

möjlighet till att klara av att lämna relationen. Eftersom polisen arbetar med utredning och i och 

med det måste ifrågasätta kvinnans berättelse tycker informanterna att det är svårt att 

polisanmäla mannen. Även det faktum att många anmälningar läggs ned i brist på bevis gör att 

informanterna tappat tron på samhället och känner sig misstrodda.  

Det gick, jag vet inte fem eller sex månader, sen kom fem eller sex brev. jag hade ju anmält honom 

för misshandel och hot, det var fler grejer och allt blev nedlagt. Brott kan inte styrkas. - Jag känner 

att vad var det för mening att polisen tog foton på mig, de kunde lika gärna skitit i det och skrivit 

på en gång att det var nedlagt (Stina). 

 

 

Informanterna anser att mycket av samhällsstrukturen som styr den hjälp kvinnorna kan få 

påverkar kvinnans situation negativt. Till exempel så ser informanterna att polisens 

utredningsarbete inte gör hennes situation lättare. Hotbilden kan nu bli större och kvinnan blir 

än mer utsatt i sin redan utsatta situation. Formen för dessa brott bör hanteras på ett sätt som 

gynnar kvinnan i hennes specifika situation säger informanterna. På vilket sätt strukturen på 

polisens arbete skulle gå till vet inte informanterna. De poängterar dock betydelsen av att de 

blir trodda rakt igenom och att det är viktigt hur samhället hanterar deras utsatthet och hittar 

ett system som gör att deras möjlighet till hjälp inte ställs i förhållande till mannens skuld. 

Informanterna är övertygade om att de hade tagit sig ur sin destruktiva relation flera gånger 

om, om de hade blivit sedda och trodda av samhället från början och alla gånger de sökt hjälp 

hos olika hjälporgan. 

 

9:4:4 Kunskap hos hjälparen 
Informanterna beskriver hur viktigt det är att hjälparen har kunskap om kvinnans utsatta 

situation för att kunna bemöta och hjälpa kvinnan på ett relevant sätt. Vidare tror 

informanterna att hjälparen får svårt att förstå hur allvarlig kvinnans situation är om denne 

inte förstår våldets omfattning och hur det påverkar kvinnan.  

Informanterna beskriver hur hjälpen var bra och tillräcklig om den misshandlade kvinnan hade 

tur att träffa på en hjälpare som hade kunskap om hur situationen ser ut för misshandlade 

kvinnor. Likväl kunde hjälpen bli katastrofal om hjälparen var okunnig på området. 

Informanterna beskriver hur de kunde känna sig förolämpade, kränkta och ifrågasatta när de 

sökte hjälp, vilket då kunde leda till att de avstod från fortsatt kontakt med hjälpare. 
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Informanterna menar att det är tillräckligt svårt att uppsöka hjälp i den utsatta situationen de 

befinner sig i även om hjälparen är kunnig och tillmötesgående. Är hjälparen dessutom okunnig 

och arrogant blir situationen näst intill ohållbar för kvinnan. Att behöva bråka och stå på sig i 

den redan utsatta situationen är svårt säger informanterna.  

Jag tycker inte kvinnor får någon hjälp i dagens samhälle, jag tycker inte det, man har inte den 

stöttningen, i så fall får kvinnan göra mycket själv och hur lätt är det då? Man håller det för sig själv, 

det är så mycket skam, man vill inte prata om det alls. Där tycker jag samhället är dåligt på att ge 

misshandlade kvinnor den hjälp de behöver. (Karin) 

 

 

Informanterna tror att det är svårt för utomstående att förstå hur grovt våldet är som kvinnorna 

utsätts för och att hjälparen därför väljer att mildra kvinnans berättelse. Informanterna tycker att 

det är oacceptabelt att samhällshjälpare många gånger hanterar misshandlade kvinnor på ett 

bristfälligt sätt. Även om kunskapen hos de personer som möter kvinnan är bristfälliga så borde 

attityden vara mer tillmötesgående. Har man ett arbete där man ska arbeta med utsatta 

människor så bör kontakten i alla lägen vara främjande för dem som kontaktar hjälporganen, 

anser informanterna. Det första mötet bör resultera i att den som söker hjälp får kontakt med en 

person som har kunskap om det specifika problem som personen söker för.  

Informanterna menar att om inte det första mötet med hjälparen fungerar finns risken att de 

inte kommer tillbaka. Kommer de tillbaka kan det vara när det är fara för kvinnans liv och då 

kan det vara försent.  

Jag är inte den som ringer polisen på en gång, antingen försöker jag sköta det själv, om det inte är 

på liv eller död verkligen då, då kanske jag skulle ringa, men annars skulle jag inte ringa, dom 

hjälper en ändå inte, så varför skulle man ringa…(Stina) 

  

  

Två av informanterna berättar att de stött på bra hjälp vid några tillfällen. Informanterna 

beskriver hur de upplever att dessa hjälpare hade den kunskap om deras situation som krävdes 

för att kunna förmedla en relevant hjälp. Dessa hjälpare hade enligt informanterna en kunskap 

om kvinnans hela situation där de förstod hur våldet påverkar kvinnan psykiskt och kunde 

därför tro på hela hennes berättelse. Informanterna upplevde att kunskapen hos hjälparen 

också bestod av specifika kunskaper där kunskapen om kvinnans uppbrott från mannen har en 

viktig betydelse. Om hjälparen förstår varför kvinnan har svårt att lämna mannen trots det 

obegripliga våld hon utsätts för slipper hon åter känna skam och skuld då hon återkommer till 

hjälparen vid nya behov. Att möta kunniga hjälpare ger kvinnan en trygghet som bidrar till att 

hon mentalt kan börja fundera på ett uppbrott från mannen menar informanterna. 

Hon på socialtjänsten ordnade med en polis som var van att prata med misshandlade kvinnor, det 

verkade som om han bara jobbade med det här. Han visste hur kvinnor fungerar, att de ofta tog 

tillbaka anmälan men då kunde han visa på att det är nu ”allmänt åtal” i och med att läkare var 
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inblandad, han visste vad han pratade om och han sa till mig att gör du inte det här nu så nästa 

gång så dödar han dig! (Anna) 

 

Informanterna upplevde att hjälpen de fick några gånger byggde på kunskap, men de gångerna 

var få. Den tredje informanten ansåg att hon aldrig stötte på en hjälpare som hade kunskap om 

kvinnomisshandel, däremot tyckte hon att hon fick bra hjälp av samma hjälpare för andra 

problem som hon hade. Informanterna påpekar samstämmigt hur viktigt det är att hjälparen har 

kunskap om kvinnomisshandel och upplever att just den kunskapen är enormt bristfällig. 

  

9:5 Typ av stöd och informantens upplevelse av stödet 
Informanterna beskriver i intervjun framförallt tre hjälporgan som de haft kontakt med under 

den tid de blivit misshandlade. Dessa är Socialtjänsten, polisen och kvinnojouren. Även 

sjukvården har nämnts i intervjuerna som mötesplats för informanten och hjälparen. Nedan 

kommer den typ av stöd som informanterna beskrev i intervjuerna att presenteras. 

 
9:5:1 Strukturen hos hjälporganet 
Socialtjänsten, sjukvården och polisen är instanser som den misshandlade kvinnan själv söker 

upp. Däremot kan kvinnojouren i vissa fall söka upp kvinnan. 

Informanterna beskriver strukturen på de olika hjälporganen som väldigt rörig, 

svårtillgänglig och inte anpassad för våldsutsatta kvinnor. Framförallt så var inte strukturen 

anpassad för kvinnor som blir misshandlade av den man som hon lever ihop med. 

Informanterna säger att det är svårt att veta var och till vem man ska vända sig när man vill ha 

hjälp av samhället. Det finns några givna instanser som informanterna sökte upp under 

misshandeln men väl i kontakt med flera av dem så brast hjälpen på grund av att det inte fanns 

någon bestämd person inom dessa instanser som tog emot kvinnorna. Eller så visste inte den 

person som först mötte kvinnan hur den skulle hantera den information hon fick av kvinnan om 

hennes situation. Inte heller visste hjälparen vilken hjälpare som skulle ta emot kvinnan. Enligt 

informanterna så hamnade den misshandlade kvinnan ”mellan stolarna” i de strukturer som 

hjälporganen hade. Det hjälporgan som fungerade bäst i sin struktur för informanterna var 

Kvinnojouren men när det gällde mottagandet i övrigt fanns det stora brister även i detta 

hjälporgan.  

Jag ringde socialtjänsten och då fick jag först prata med en idiot som sa;” men så där kan det vara, 

det är svartsjuka, det är inte så lätt för honom att gå vidare”. Då krävde jag att få prata med någon 

annan men jag fick ringa igen till mottagningen så jag kom till någon annan. Kvinnan innan 

berättade jag för att jag hade kort tagna på mig, att jag hade varit hos läkaren, gjort polisanmälan 

men hon sa att; ”ta och lugna ner dig några dagar och vill du sen prata kan du komma hit”. Sen 

fick jag prata med någon annan där som var guld värd, ordnade med en anställd som gick med mig 

från det min nya man gick tills han kom hem i ett halvår, hon ordnade med en polis som var van 

att prata med misshandlade kvinnor. (Anna)   
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Instansernas strukturella uppbyggnad var svår att förstå säger informanterna. Deras hopp stod 

till att stöta på en person som hade kunskap om kvinnomisshandel, för själva strukturen gav 

inte kvinnorna någon möjlighet att själva söka upp en lämplig person som kunde hjälpa dem.  

 Den frivilliga organisation som informanterna hade haft kontakt med upplevde 

informanterna som direkt kopplad till kvinnans behov av hjälp. Informanterna beskriver 

organisationen som tillgänglig och utformad för kvinnans behov men på ett abstrakt sätt. Den 

konkreta strukturen inom organisationen upplevde informanterna vara negativt utformad. En av 

informanterna var vid flera tillfällen på väg att söka upp kvinnojouren men avbröt sitt försök på 

grund av tanken på hur det skulle bli när hon väl var där. Informanterna ser kvinnojouren som 

ett akut och livsnödvändigt hjälporgan men inte som någon bra hjälp på sikt. Kvinnojouren är 

uppbyggd för att skydda och hjälpa våldsutsatta kvinnor men informanterna upplevde att 

strukturen var för praktiskt utformad. Rutinerna för mottagna kvinnor och barn var bristfälliga 

och informanterna hade önskat att de fick psykologisk hjälp direkt vid ankomsten, både för att 

de mådde så dåligt men också för att det annars fanns en större risk att de gick tillbaka till 

mannen. 

Jag har dåliga erfarenheter av kvinnojouren, dels för att deras lägenheter är väldigt enkla, det finns 

ingenting. Kommer du med två små barn måste det finnas något personligt, det måste finnas 

någonting, det blir inget bra, det blir rotlöst och otryggt för barnen. Hej då kompisarna och dagis, 

det blir inget bra, jag önskar att man utvecklar kvinnojourerna mer och anpassar dem efter barnens 

behov. Se också till den psykiska biten inte bara den praktiska. Koppla in en terapeut direkt när 

kvinnan anländer, för att hjälpa kvinnan att bena ut, varför blev det så här och hur kan vi hjälpa dig 

nu? (Anna)  

 

Tidigare har informanterna beskrivit hur viktigt det är att hjälparna har kunskap om den 

misshandlade kvinnans situation. De belyser också vikten av själva strukturen hos de olika 

hjälporganen och menar att strukturen är en av de komponenter som styr om kvinnan ska ha 

möjlighet att ta sig ur en misshandelsrelation.  

 

9:5:2 Sammanfattning av intervjuerna 
Informanterna beskriver våldet de utsätts för som en mekanism som hjälparen inte har 

förmåga att förstå. Informanterna anser att för att få en riktig kunskap om våldet, dess 

påverkan och möjligheten för kvinnan att ta sig ur relationen måste hjälparen ha erfarenhet av 

och kunskap om misshandlade kvinnor och dessutom förmåga att ta in den kunskapen. 

Informanterna beskriver vidare hur de ger upp kampen om att kunna lämna mannen med hjälp 

av samhället, eftersom informanterna upplever att de inte blir trodda och att de blir 

motarbetade genom organisationsstruktur och lagar. Då är det svårt att få en relevant hjälp för 

sin sociala utsatthet. Kvinnojouren är det hjälporgan som informanterna känner sig mest nöjda 

med men även där finns brister i form av dålig struktur. Informanterna såg både kvinnojouren 
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och polisen som en möjlig hjälp om deras liv var i fara. Informanterna upplever generellt att 

samhällsrepresentanter inte tror på kvinnornas berättelser om deras situation. Informanterna 

tror att det beror på att hjälparna har dålig kunskap om deras situation.   
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10 Analys 
I analysen kopplas kvinnornas berättelser till teoretiska referensramar som utgår ifrån ett 

köns- och maktperspektiv.  

  

10:1 Analys – Köns- och maktperspektiv 

Olika forskare framhåller patriarkatet som orsak till den bristfälliga samhällshjälpen 

misshandlade kvinnor i allmänhet upplever. Eliasson (2003) beskriver hur samhällets sociala 

normer och kulturella traditioner är grunden till den maktutövning mannen utför mot kvinnan.  

 Informanterna i studien ser inte sin utsatta situation ur ett köns- och maktperspektiv. 

Informanterna upplever att den bristfälliga hjälpen beror på att hjälparens kunskap om 

misshandlade kvinnors utsatta situation ofta är begränsad och inte tillräcklig. 

 Informanterna har berättat hur hjälparna många gånger har visat att de inte tror på 

kvinnans hela berättelse utan velat mildra den och på så vis tagit mannens parti. 

Informanterna menar att detta beror på den bristande kunskapen och inte en samhällstradition 

där kvinnan är underordnad mannen. Tidigare kvinnoforskning trycker mycket på just den 

aspekten att könsrollen gör att mannen oftare blir trodd än vad kvinnan blir, då deras ord står 

mot varandra. Eliasson (2003) säger att ”patriarkala strukturer och normer på alla nivåer 

samverkar för att hålla kvinnor i underläge oberoende av enskilda personers intentioner och 

intressen” (Eliasson, 2003, s80).  

 I ett av fallen beskriver informanten hur hon upplever att socialtjänsten tror mer på vad 

mannen säger än det hon säger. Hon berättar också hur familjen varit ”känd” sedan tidigare 

hos socialtjänsten och en naturlig kontakt har skapats mellan socialtjänsten och familjen. 

Informanten var tydlig med att hon inte upplevde att hjälparna trodde mer på hennes man än 

henne för att han var man. Däremot så upplevde informanten att hjälparen var okunnig på 

området, hon sa att hon inte förstår. De andra två informanterna beskriver hur de blivit 

misstrodda när de mött fel person. En hjälpare som inte innehar den kunskap som är 

nödvändig för att förstå kvinnans situation kan inte hjälpa henne. Den nödvändiga kunskapen 

består av en förståelse för hur allvarligt våldet är och hur det påverkar kvinnan mentalt. 

Kunskap om hur den misshandlade kvinnan påverkas och förändras mentalt ger en indikation 

om varför kvinnan är kvar i relationen och med den insikten tror informanterna att hjälparen 

kan ha större möjlighet att hjälpa kvinnan i den utsatta situation som hon befinner sig i.   

 Kvinnojouren accepterar inte mannens dominans över kvinnan som en given kulturell 

skillnad. Kvinnojouren är en ideell organisation som arbetar för att skydda kvinnor från män 

som hotar dem och utövar våld mot dem. På så vis markerar kvinnojouren tydligt sin syn på 
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mannens beteende och tar direkt kvinnans parti vilket informanterna upplever positivt. 

Däremot upplever informanterna en dålig struktur och kunskap om vad den misshandlade 

kvinnan behöver för hjälp och stöd då de bor på en kvinnojour. Kunskapen hos hjälparen är 

generellt det viktigaste för kvinnans möjlighet att ta sig ur den psykiska nedbrytning som har 

gjort att våldet blivit en normal företeelse i hennes tillvaro. Informanterna upplever att 

kvinnojouren är det hjälporgan som idag bäst främjar kvinnans möjlighet att ta sig ur 

relationen till mannen som misshandlar henne men att strukturen behöver ändras på ett 

påtagligt sätt.  

  

10:2 Analys – Kontroll över kvinnor - en samhällstradition 

Eliasson (2003) beskriver hur samhället ser mannens dominans över kvinnan som ett normalt 

beteende. Hon beskriver också hur berättelser om passion och våld ses som två sidor av 

samma sak där gamla myter lever kvar om hur män respektive kvinnor beter sig mot varandra. 

Informanterna beskriver hur de blev utsatta för svartsjuka där mannen nedvärderade deras sätt 

att sminka eller klä sig. Även deras val av vänner och bekanta var enligt mannen odugliga. 

Informanterna beskriver hur de till en början såg dessa kränkningar som en kärleksförklaring. 

De ser i efterhand hur de blandade ihop den passion som fanns mellan dem och mannen med 

det behov mannen hade att kontrollera och styra över dem. Informanterna berättar hur de 

anpassade sig till mannens kontroll över dem utan att reflektera över situationen. De beskriver 

hur mannen styr över hela deras tillvaro med ett kontrollerande sätt.  

 Informanterna ser nu själva hur de redan från början låter mannen styra över dem. Efter en 

tid ser de att den kontroll mannen har över dem övergår i ren misshandel. Informanterna 

berättar att hjälparen ser mannens beteende på samma sätt som de själva gjorde i början av 

förhållandet och förstår att hjälparen inte har någon kunskap om det förlopp mannen utsätter 

dem för. En av informanterna beskriver hur hon mötte en hjälpare som uttryckte sig om 

situationen genom att säga att mannen som misshandlat henne säkert inte hade det så lätt och 

att det säkert inte var så farligt som hon upplevde situationen. Informanterna ser hjälparens 

beteende som ett bevis för vilken otillräcklig kunskap om misshandlade kvinnors situation 

denne har. Eliasson (2003) menar att den tolerans som samhället visar för våld mot kvinnor 

färgar den sociala kontroll som existerar över kvinnor. Hon säger också att gränsen mellan 

normal dominans och manifest våld är svår att urskilja. Detta kan göra det svårt för kvinnan 

att säga ifrån på ett tydligt sätt, vilket i sin tur kan leda till att mäns våld inte uppfattas som så 

allvarligt, tvärtom så kan mannens våld anses som normalt (a.a.).    
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 De få hjälpare som tagit informanternas situation på allvar och förstått vidden av det visar 

inte någon förståelse för mannens beteende. De har istället bekräftat kvinnans livshotande 

situation och försökt hjälpa henne med omedelbart ingripande.   

 
10:3 Analys – Den manliga dominansen  
Eliasson (2003) beskriver hur olika samhällssituationer sätter upp gränser för könen och på så 

vis anger mannens och kvinnans maktpositioner. Informanterna ser inte den bristande hjälpen 

de upplevt från samhället ur ett könsperspektiv i sin egen specifika situation. Däremot styrker 

de Eliasson uppfattning där hon säger att de ideologier om våld som bygger på traditioner och 

seder rättfärdigar de undantag från lagar och grundläggande samhällsprinciper som finns om 

allas rätt till skydd för sitt liv. Informanterna ser att samhällsstrukturerna generellt främjar en 

manlig dominans över kvinnan eftersom det är svårt att genom nya lagar och ändrade 

strukturer få mannen fälld för de brott han begår mot kvinnan. Informanterna upplever att det 

är svårt för kvinnan att bevisa den misshandel mannen utsätter henne för, inte minst den 

psykiska, särskilt då kvinnans berättelse blir betvivlad och förminskad. 

 

10:4 Analys – Attityder 

Eliasson (2003) menar att de attityder som många samhällsrepresentanter grundar sig på är 

lätta att förväxla med värderingar. Informanterna beskriver hur de blir misstrodda då de 

berättar hur illa deras situation är. Hjälparen reagerar med att slå ifrån sig kvinnans utsatthet 

genom att misstro henne. 

Eliassons teori om att hjälparen har en attityd till den misshandlade kvinnans situation som 

innebär att om kvinnan verkligen vill slippa våldet som mannen utsätter henne för så ska hon 

undvika det. Denna teori visar att hjälparen anser att kvinnan medvetet stannar kvar för att 

möjligen bli ihjälslagen. Eliasson (2003) säger också att det oftare är män än kvinnor som har 

inställningen att misshandlade kvinnor får skylla sig själva. Informanternas upplevelse är att 

både män och kvinnor kan ha en kränkande attityd likaväl som både män och kvinnor kan ha 

en bekräftande attityd. Det är svårt att urskilja vad informanterna tycker om hjälpen från män 

respektive kvinnor. Synen på den ojämna och till största delen bristfälliga hjälpen har inte 

grundat sig på om hjälparen är man eller kvinna eller varifrån hjälparen kommer.  

 Informanterna ser alla berörda hjälporgan ur ett kritiskt perspektiv då de nästan alltid 

upplever att de stöter på hjälpare som har en negativ syn på kvinnan som misshandlad kvinna. 

Kvinnojouren är dock ett hjälporgan där informanterna upplever att dessa negativa attityder 

inte finns hos hjälparna. Här har hjälparna en naturlig känsla för kvinnans utsatthet och 
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möjligen bottnar det i att hjälparna här har andra värderingarna än vad hjälpare från övriga 

hjälporgan har.           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

11 Diskussion och slutsatser 
Intervjuer har gjorts med tre kvinnor som levt i relationer där de blivit misshandlade under en 

längre tid. Två av kvinnorna har sedan en längre tid lämnat den misshandelsrelation de levt i 

under många år och ser nu tillbaka på vad de har varit med om. En av kvinnorna är 

fortfarande gift med mannen som misshandlat henne och vill försöka få relationen att fungera 

en gång till. Alla tre kvinnorna sitter på anstalt då intervjuerna görs. Även den tredje kvinnan 

som inte lämnat mannen som misshandlar henne har varit åtskild från mannen under mer än 

ett år och har därför inte kunnat utsättas för aktiv misshandel. På så vis är kvinnornas situation 

under intervjun den samma. Vetskapen om att kvinnorna har distans till situationen som 

misshandlad gör att det är speciellt intressant att studera de tre kvinnornas uppfattning både 

om deras syn på våldet och om hur de uppfattar den hjälp de tidigare har fått av representanter 

för samhället. Rosengren (1998) med flera andra kvinnoforskare väljer att intervjua kvinnor 

som har lämnat misshandelsrelationen med motivationen att de kvinnorna hunnit få distans till 

misshandeln och på så vis kan se hela situationen på ett mer sakligt sätt. Samtliga kvinnor i 

denna studie beskriver våldet och hjälpen från samhället på ett likvärdigt sätt. Skillnaden i 

informanternas situation är att den kvinna som lever kvar i sin relation inte har gett upp att en 

förändring i mannens beteende ska ske, vilket de andra två informanterna har gjort. 

Informanten som har bestämt sig för att ge mannen som misshandlar henne en ny chans kan 

uppfattas som om hon inte har kommit hela vägen i uppbrottet och inte heller har lyckats 

bryta de emotionella band som Enander och Holmberg (2007) beskriver i sin teori om 

uppbrottsprocessen. Dessa band mellan informanten och hennes man styr fortfarande hennes 

möjlighet att lämna misshandelsrelationen och mannen. Upplevelsen av våldets grovhet och 

hjälpen från samhället är densamma hos alla tre informanterna. Slutsatsen av detta är att 

informanten som fortfarande är känslomässigt bunden till mannen som misshandlar henne 

oavsett sin kvarvarande relation kan se hur fel mannens beteende är mot henne. Det är andra 

faktorer som gör att hon stannar kvar i relationen. Dessa andra faktorer går att koppla till 

kvinnans uppbrottsprocess men också till det kvinnoförtryck som Eliasson (2003) beskriver. 

Ett kvinnoförtryck som grundar sig på sociala normer och kulturella traditioner. Informanten 

som lever kvar i sin relation visar starka emotionella band till mannen och är inte redo att 

klippa dem trots att han utsatt henne för återkommande misshandel. De strukturer i samhället 

som visar att det är accepterat att mannen har ett aggressivt beteende mot kvinnan bara för att 

han är man gör att hon inte får tillräckligt stöd och rätt hjälp att bryta de emotionella band hon 

har till sin man. Informanterna beskriver hur de åker upp och ner känslomässigt då mannen 

beter sig kärleksfullt ena gången och hotfullt den andra. Han blandar sitt kärleksfulla beteende 
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med det hotfulla beteendet vilket gör att kvinnans förmåga att sätta gränser för olika 

beteenden inte fungerar. Det blir svårare för informanterna att förstå vad som är rätt och fel i 

mannens beteende då stödet från samhället ligger på mannens sida. Informanterna beskriver 

hur de blir förvirrade av mannens beteende och sedan när det börjar gå så långt att det börjar 

bli fara för deras liv eller barnens säkerhet söker de hjälp men blir då inte bekräftade utan 

tvärtom misstrodda. Kvinnan kan nu inte hantera situationen på annat sätt än att anpassa sig 

till livet i misshandel för att på så vis ha någon kontroll på situationen. Hennes livssituation 

uppfattas som ohållbar av kvinnan först när hon blivit bekräftad och tagen på allvar av sin 

hjälpare. Då kan hon klara av att bryta upp, även om hon anser att hon tappar kontrollen över 

mannen och oroar sig för vad som ska hända då hon har lämnat honom. Hon klarar nu av att 

ta steget och lämna mannen eftersom hon får bekräftat hur allvarlig hennes livssituation är. 

Även om det ligger en sanning i att den misshandlade kvinnan har starka emotionella band till 

mannen, så går det att uppfatta att processen som sker då kvinnan börjar sitt uppbrott från 

mannen påskyndas av denna bekräftelse och stöd. En förutsättning är att det finns hjälpare 

som tror på, bekräftar och stöttar kvinnan trots att hon återgår till förhållandet gång på gång.             

 Informanterna upplever att den hjälp som samhället har haft att erbjuda, har brustit i sin 

utformning. Deras uppfattning har varit att det beror på den bristfälliga kunskapen om 

kvinnans hela situation. Bristfällig kunskap kan utmynna i ett oavsiktligt förtryck. Frågan är 

om misshandlade kvinnor kan bli hjälpta av att bara bli bekräftade och trodda då de berättar 

om vad de utsatts för. Enligt informanterna är det trovärdigheten hos dem som är det 

viktigaste och att hjälparen tror på det de berättar om sina situationer. Viktigt är att hjälparen 

lyssnar aktivt på det de säger. Kan kvinnan bli trodd bidrar det till att hon blir stärkt och får 

nytt självförtroende som gör att hon klarar av att lämna mannen. Informanterna känner sig 

kränkta och förvirrade av att hjälparen inte tror henne och tappar då tron på sin förmåga att ta 

sig ur situationen dessutom ger de upp. Om kvinnans trovärdighet inte ifrågasätts av hjälparen 

utan hon får fullt stöd så får hon bekräftelse på hur illa situationen är för henne och hon kan 

börja jämföra sin relation med en sund relation. Då kan hon ta sig ur sin situation innan det 

börjar bli fara för hennes liv. Ingen av informanterna nämner patriarkatet som en orsak till 

mannens förtryck inte heller beskriver de patriarkatet som orsak till den bristfälliga hjälpen. 

Informanterna säger att kvinnor i allmänhet inte blir trodda och tagna på allvar då mannen 

misshandlar dem, vilket de menar är en orsak till att mannen har möjlighet att fortsätta 

misshandla dem. Det blir på något sätt ett legitimt beteende för mannen som kvinnan får finna 

sig i.  
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11:1 Huvudsakliga slutsatser om hjälpen från samhället 
Intervjuresultaten visar tydligt att kvinnorna i studien som blivit misshandlade av sina män 

inte får en relevant hjälp av samhället. Hjälpen är mycket bristfällig och därför ska nog 

kvinnomisshandeln i det här fallet ses som ett av de sociala problem som finns i samhället och 

som inte samhället klarar av att hantera. Den största bristen som informanterna beskriver är 

det faktum att samhällshjälparen inte tror på kvinnorna när de berättar att de blivit 

misshandlade. Hjälparen tror helt enkelt att kvinnan överdriver eller hittar på. Strukturen hos 

de olika hjälporganen som informanterna beskriver är inte utformad på ett tillfredställande sätt 

för att hjälpa den misshandlade kvinnan. De måste ha synliga bevis och vittnen som intygar 

händelsen annars kan inte männen fällas för de brott de har begått. Bevisningen blir svår då 

misshandeln oftast äger rum i hemmet och den psykiska misshandeln går dessutom inte att se 

med blotta ögat. Informanterna är övertygade om att det är bristen på kunskap som är den 

stora anledningen till att de inte får en relevant hjälp för sin utsatta livssituation. Att hjälparna 

brister i sin förmåga att hjälpa misshandlade kvinnor kan bero på att deras situation är för svår 

att ta in för hjälparna.  

 Hur kommer det sig att en kvinna kan finna sig i allt våld hon utsätts för när hon till synes 

är fri att gå? En fråga som säkert ligger till grund för att hjälparen misstror henne. Detta 

tillsammans med en attityd om att mannen är mer värd än kvinnan utifrån ett könsperspektiv 

grundar sig på informanternas uppfattning om den bristfälliga hjälpen från samhället. Tillit, 

samhällsstrukturer i form av köns- och maktperspektiv samt kunskap om kvinnomissandel i 

nära relationer är punkter som kan påverka hur hjälpen för informanterna ser ut.    
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12 Egna reflektioner 

Mina egna reflektioner kring vad jag har lärt mig genom att arbeta med denna studie handlar 

framförallt om gamla traditioner av hur män och kvinnor i sin egenskap av kön ska bete sig. 

Framförallt har jag funderingar kring hur det kommer sig att dessa traditioner fortfarande i 

modern tid lever kvar. Många kvinnor som har blivit misshandlade har i alla tider tagit på sig 

skulden för att männen utövar våld mot dem och på så vis har kvinnorna också burit på en 

skam. Kvinnorna har en uppfattning om att männens beteende mot dem beror på just det att de 

är kvinnor. Detta egna förtryck lever sedan länge kvar ända in i vår tid på 2000-talet.  

 Den skuld som kvinnan tar på sig av mannens handlingar är något som samhället är med 

och skapar genom sin syn på manligt och kvinnligt, en syn som känns uråldrig och förlegad. 

Tyvärr skapar denna syn de attityder som vi möter i samhället. Dessutom tror jag att moderna 

människor i Sverige i dag som lever i ett så kallat jämställt förhållande till varandra inte 

förstår att den så kallade jämställdhet vi har i Sverige mellan könen bara är en uppgradering 

av kvinnans status och som har utarbetats genom lagar och riktlinjer beroende på politiska 

beslut. Denna uppgradering har endast bidragit till att mannens förtryck mot kvinnan har 

blivit något mindre. Detta har inte bidragit till att män och kvinnor har blivit jämlika, alltså till 

en ökad jämlikhet. I vissa avseenden lever kvinnor fortfarande i förtryck och i underläge i sitt 

förhållande till mannen. Detta är en insikt som jag inte tror att så många människor i det 

moderna samhället har, inte heller informanterna i denna studie.  

 Den kunskap jag har fått genom informanterna i min studie visar att den tidigare forskning 

som finns i ämnet kan bekräftas av mina informanter även om de själva inte vill belysa 

könsrollerna och dess makt som orsak till den bristande hjälpen. Informanterna upplever inte 

patriarkatet som ett hot mot deras välmåga och som en förklaring till den bristande hjälp de 

utsätts för av samhället. Åtminstone upplever de inte sin situation ur ett köns- och 

maktperspektiv i början av intervjuerna men några av dem ser senare ett möjligt samband 

efter att ha diskuterat den teorin. Någon av informanterna förstår inte heller senare, när hon 

har lämnat mannen, hur samhället ser på henne och mannen ur ett könsperspektiv. Det 

framgår tydligt av informanternas berättelser att de tror att den bristfälliga hjälpen från 

samhället i grunden beror på att hjälparen inte har någon kunskap om våldet och hur våldet 

påverkar kvinnans psyke och på så vis blir det svårt för kvinnan att lämna mannen.  

 Den traditionella kulturella samhällssyn på man och kvinna som finns i samhället kan lätt 

blandas ihop med den bristfälliga kunskapen om våldet de utsätts för. Det är lättare att tro att 

samhällets inställning till den misshandlade kvinnan är att vilja skydda och hjälpa och därmed 
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tro på en bristande kunskap än att tro att ett samhälle med en välfärdsideologi menar att 

kvinnan i egenskap av sitt kön är mindre värd än mannen.   

 Jag började denna studie med att ifrågasätta all tidigare forskning där forskare använt sig 

av patriarkatet som teori för varför misshandlade kvinnor i nära relationer får en bristfällig 

hjälp. Trots det halkade jag ständigt in på den kärna som menar att den samhällsattityd som 

grundar sig i att mannen är mer värd än kvinnan orsakar att mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer är ett stort problem i samhället. Det motstånd som jag kände till den tidigare 

forskningen om kvinnomisshandel berodde på att jag ansåg den vara ensidig. Den gick enbart 

ut på att den bristfälliga hjälpen från samhället styrs av mannens makt. Jag kände att det måste 

finnas andra komponenter som gör att vi i dagens samhälle kan tycka att kvinnor som blir 

misshandlade av sina män får skylla sig själva. Köns- och maktperspektivet var något som jag 

inte ville skulle ligga i fokus i min studie eftersom jag som många andra trodde att 

jämställdheten mellan kvinnor och män var betydligt mycket högre i dagens samhälle än vad 

den är. Jag ville hitta en annan orsak som gör att dessa misshandlade kvinnor upplever att de 

blir motarbetade av samhället i sin strävan att ta sig ur sin situation.  

 Mina värderingar och den kunskap jag hade om människor som arbetar med våldsutsatta 

kvinnor styrde först min struktur på arbetet med mina informanter men till sist landade även 

min studie i en dimension av det kvinnoförtryck som finns omkring oss. Resultatet och 

analysen av studien har gjort klart för mig att den dåliga kunskapen som finns i samhället om 

kvinnomisshandel bygger på en attityd som grundar sig i ett kvinnoförtryck. För att 

misshandlade kvinnor ska kunna frigöra sig krävs ett jämställt samhälle mellan män och 

kvinnor, vilket i sin tur skapar kunskap hos hjälparen. Självklart är kunskapen om kvinnans 

situation oerhört viktig men det blir nog svårt att implementera den kunskapen hos personer 

vars attityder bottnar i att kvinnan är mindre värd än mannen. Den kunskapen jag har fått 

genom mina informanter i studien säger mig att det har varit svårt för dem som misshandlad 

kvinnor att få hjälp av samhället. Hjälpen brister och det kan orsaka att kvinnorna i studien 

och även deras barn har skadas svårt både psykiskt och fysiskt vilket för dem kan ge upphov 

till en livslång rehabilitering. Kunskapen hos hjälparen om hur våldet kan se ut och hur 

kvinnan påverkas psykiskt är ett måste om hjälparen ska kunna ge den misshandlade kvinnan 

relevant hjälp. För att få denna kunskap befäst hos samhällets hjälpare måste attityderna 

ändras. Att det än i dag lever kvar attityder från förr om att kvinnan har sig själv att skylla om 

hon provocerar mannen, eller gör så att han tappar kontrollen är uppenbart. Informanterna har 

inte haft det stöd som är nödvändigt för att tidigt kunna lämna mannen som misshandlat 

henne. Informanterna beskriver våldet utförligt och det kan för hjälparen vara svårt att ta in att 
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kvinnan lever kvar i en relation där hon blir så illa behandlad under så lång tid. Hjälparen 

väljer därför att inte tro på hennes berättelse utan ser henne som en kvinna som överdriver och 

väljer därför att tro på mannen.  

 Denna studie med tre informanter som levt i relationer med män som misshandlar dem har 

ytterligare givit en insikt om att misshandlade kvinnor ser hjälpen från samhället som 

bristfällig. Även om dessa tre kvinnor är för få för att vara representativa för att alla 

misshandlade kvinnor upplever situationen på samma sätt så visar studien att den hjälp 

kvinnor får av olika samhällsrepresentanter fungerar likadant vid jämförelser med tidigare 

studier. Kvinnojouren och deras representanter är det hjälporgan som kvinnorna fann mest 

tillförlitliga och som de upplevde trodde på det de berättade. Trots den positiva inställningen 

till kvinnojouren så upplevde informanterna att det fanns brister även i detta hjälporgan. 

Kvinnojourens hjälpinsats genomfördes ur ett perspektiv där kvinnans utsatthet ansågs som 

första prioritet där hon skulle skyddas från mannen. Bristen i hjälpinsatsen bestod av för lite 

tid med kvinnojourens representanter i form av terapeutiska samtal. Även formen på boendet 

ansågs vara bristfällig för kvinnan och hennes barns behov. Tidigare forskning bekräftar 

kvinnojouren som ett ledande hjälporgan för dessa kvinnor, trots det upplever jag att 

kvinnojouren inte heller klarar av att uppnå en tillräckligt bra hjälp för dem. Attityden hos 

hjälparna var den rätta men strukturen på hjälpen var inte genomtänkt och täckande, detta kan 

enligt min åsikt bero på att hjälporganet är en ideell organisation där en stor del av 

arbetsinsatserna är obetalda. Det har varit en stor upplevelse att få intervjua dessa kvinnor och 

att få ställa deras syn på hjälpen från samhället i förhållande till andra kvinnors upplevelse 

och syn. Det har också varit intressant att ställa mina egna åsikter mot forskares resultat i 

dessa avseenden. Jag avslutar denna studie med en förhoppning om att ämnet ska utforskas 

mycket mer. Jag har därför nedan föreslagit flera nya intressanta frågeställningar inom ämnet 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer.   

 

12:1 Framtida forskningsfrågor 

Denna studie har väckt en lust hos mig att fortsätta undersöka situationer för misshandlade 

kvinnor, det finns flera olika aspekter att studera. Jag är medveten om att staten nu satsar 

pengar på att bygga ut hjälpen för misshandlade kvinnor vilket kan öppna en möjlighet till att 

bredda forskningen i området. En sak är att göra en jämförande studie där en undersökning 

görs där hjälparna intervjuas, för att ta reda på hur kunskapen i förhållande till attityden ser ut 

hos dem. Det skulle också vara intressant att undersöka om misshandlade kvinnor som har 

tidigare erfarenheter av kontakt med olika hjälporgan i samhället, upplever hjälpen vid 
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misshandel och hjälpen för andra sociala problem på samma sätt, eller skiljer sig hjälpen åt 

och i så fall varför? Kan det också vara så att misshandlade kvinnor som redan lever i en 

social utsatthet på annat sätt än själva misshandeln blir behandlade på ett sämre sätt än 

kvinnor som inte har andra sociala problem. Kan det då resultera i att hjälparen visar den 

kvinna som har andra sociala problem sämre tillit än den kvinnan som blir misshandlad och i 

övrigt har en välfungerande tillvaro? 

 En annan inriktning på forskningsfrågor kan vara att undersöka hur misshandlade kvinnor 

själva har vuxit upp. I denna studie har alla tre informanterna själva levt med mödrar som 

blivit misshandlade under deras uppväxt. Deras mödrar har dessutom valt att förringa sina 

döttrars utsatta situation när även de har blivit misshandlade. Kan denna aspekt vara en orsak 

till att kvinnan har svårt att ta sig ur misshandelsrelationen. Samhället visar sin syn på de olika 

könens status och deras egna mödrar bekräftar samhällets syn både genom sin egen tidigare 

tillvaro och senare också genom den attityd de har mot sina döttrar i deras utsatta situation. 

Kan denna teori ställas emot uppbrottsprocessen där Holmberg och Enander pratar om de 

emotionella banden eller kan det vara en komplettering till deras teori och därmed utgöra en 

teori om att även den misshandlade kvinnans uppväxtmiljö påverkar hennes möjlighet att ta 

sig ur sin situation.     
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