
	

Sociologiska	institutionen	
Kandidatuppsats,	15	hp	

																																																										Vt	2017	

 
 

  
  

 
 
 

“BLÅMÄRKEN	BLEKNAR	BORT,	
MEN	INTE	SÅREN	I	SJÄLEN”	

Misshandlade	kvinnors	upplevelser	av	våld	i	nära	
relationer	i	Sverige	och	Armenien	

	
	

Camilla Sandberg, Ripsime Karapetian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
Denna uppsats är en kvalitativ intervjustudie om våld i nära relationer. Syftet är att undersöka 

erfarenheter hos kvinnor i Sverige och Armenien som har levt i en våldsrelation, samt 

undersöka hur man förhåller sig till det utifrån den kontext man befinner sig i, men även 

undersöka vilket bemötande man får av sina vänner, familj och staten. Våld i nära relationer är 

ett omfattande problem och berör inte bara den enskilda människan utan är ett samhälleligt 

problem som berör och rör oss alla. Uppsatsen bygger på åtta kvinnors berättelser varav fyra 

kvinnor i Sverige och fyra kvinnor i Armenien och om deras liv och vardag i en våldsrelation. 

Det gemensamma i vårt resultat är att det spelar ingen roll om du bor och lever i Sverige eller i 

Armenien angående kvinnornas upplevelser av våldet både känslomässigt och socialt. Det som 

däremot skiljer länderna åt var vilket stöd som kvinnorna fick från familj, vänner och statliga 

organisationer. 
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Förord 
                                                                                                    Umeå, 5 juni 2017 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de intervjuade kvinnorna som har ställt upp och har delat med sig 

av sina upplevelser och erfarenheter i denna uppsats. Tack till vår handledare Åsa Gustafson 

som med stort engagemang och kunnighet har stöttat, uppmuntrat och utmanat oss med vår 

uppsats. Utan er hade uppsatsen inte varit genomförbart.  
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“En kvinna är som ull, ju mer du slår henne, desto mjukare kommer hon att vara” 

(Armeniskt ordspråk) 

Inledning 
 

Våld mot kvinnor förekommer världen över och är en allvarlig kränkning mot grundläggande 

mänskliga rättigheter. Könsrelaterat våld beror bland annat på den könsmaktsordning som finns 

i samhället, där män generellt sett har större dominans och makt än kvinnor (Amnesty.se). 

Amnesty, som har lång erfarenhet av att arbeta med våld världen över, menar att det bland annat 

är ekonomiska, politiska, juridiska och sociala förhållanden och strukturer som har funnits som 

en röd tråd genom historien och har producerat och reproducerat en könsmaktsordning där män 

som grupp har större makt än kvinnor som grupp. Patriarkatet är en gammal könsmaktstruktur 

som finns i alla slags samhällen, bara i olika framträdanden. Kakabaveh påminner med 

hänvisning till föräldrars uppfattning om könsroller, jämställdhet och migration att oavsett 

vilket land man lever i så finns det olika familjestrukturer och kulturer att förhålla sig till 

(Kakabaveh, 2007). På många platser i världen, speciellt i mellanöstern så dominerar en 

patriarkal familjestruktur där män oftast ses som familjens överhuvud, och har därmed stor 

makt. I länder med starka patriarkala strukturer kan det begränsa kvinnors möjlighet att 

förvärvsarbeta eller utbilda sig. 

 

Mäns våld mot kvinnor ser olika ut i olika länder och i vissa länder och i vissa sammanhang 

bagatelliseras eller görs det könsrelaterade våldet legitimt. Enligt FN:s deklaration kring 

mänskliga rättigheter är alla stater skyldiga att utreda, förebygga och bestraffa brott som strider 

mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och det innebär då att stater även är skyldig att 

förebygga, utreda och bestraffa de som begår brott som innehåller könsrelaterat våld 

(manskligarattigheter.se). Mäns våld mot kvinnor i nära relationer skiljer sig från annan 

våldsbrottslighet på så sätt att kvinnan oftast har en emotionell relation till mannen, och att 

våldet i sig är kontrollerat och utförs inom hemmets väggar, och utan insyn (Brå-Rapport 

2002:14). Vi kommer i denna uppsats att undersöka mäns våld mot kvinnor utifrån en ide om 

att mänskliga rättigheter bör gälla världen över men att olika länder har olika form av patriarkat 

och därför vill vi undersöka hur kvinnor upplever att leva i en våldspräglad relation i Sverige 

och i Armenien. ”Global Gender Gap Report 2013” rankar Sverige 4 av 136 när det gäller 

jämställdhet och Armenien rankas nummer 94 av 136 (weforum.org). Statistik över polisanmält 
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våld mot kvinnor samt de olika omfångsstudier som bland annat kvinnoforskare och 

Brottsförebyggande rådet gjort, visar att omkring 70 procent av Sveriges kvinnor mellan 18–64 

år har utsatts för våld av en man (Lundgren, et al 2001) trots att få skulle framställa Sverige 

som ett land med starka patriarkala strukturer. En undersökning om våld mot kvinnor i 

Armenien som släpptes av Proactive Society med stöd från Organisationen för säkerhet och 

samarbete i Europa (2011), visade att omkring 60 procent av de undersökta respondenterna 

hade utsatts för våld i nära relationer under sin livstid (womensupportcenter.org). Svenska 

staten har gjort ett flertal åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld, men ännu har man inte 

lyckats hindra detta våld i den utsträckning man önskat (BRÅ rapport 2002:14, Lundgren et al 

2001). Både den svenska och den armeniska staten har undertecknat ett avtal i europarådets 

konvention om bekämpning av våld mot kvinnor och mot våld i hemmet, men skillnaden mellan 

länderna är att Armenien inte uppfyller sitt avtal. 

 

Kvinnor drabbas av könsrelaterat våld just på grund av att de är kvinnor i en samhällsstruktur 

som diskriminerar och underordnar kvinnor (Amnesty.se). Mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer beskrivs av sociologen Eva Lundgren som ett förlopp där våldet på olika sätt 

normaliseras och för kvinnan innebär misshandeln en successiv nedbrytning och tilltagande 

isolering, vilket kan försvåra för henne att bryta sig loss från förhållandet (2001). Beroende på 

graden av acceptans i samhället för könsrelaterat våld kommer detta att ytterligare påverka 

möjligheterna att bryta upp från en sådan relation.   

Syfte 
 

Mänskliga rättigheter bör gälla både i Sverige och Armenien, men samtidigt finns skillnader 

vad gäller lagstiftning och könsmaktsordning i de båda länderna. Med detta som utgångspunkt 

vill vi belysa problematik och få en ökad förståelse av att leva i en relation präglad av våld i 

Sverige och i Armenien. Genom en intervjustudie vi vill undersöka erfarenheter hos kvinnor i 

Sverige och i Armenien som levt i en relation präglad av våld och vilken upplevelse av stöd 

kvinnorna har fått av vänner, familj samt myndigheter. 

  

Frågeställningar 
 

- Vilka känslomässiga upplevelser har kvinnorna till följd av att leva i en relation 

präglad av våld? 
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- Hur praktiskt hanterar kvinnor i Sverige och i Armenien konsekvenserna att leva i en 

våldsrelation? 

- Vilken hjälp och stöd har kvinnorna i Sverige och i Armenien fått från familj, vänner 

och myndigheter i de olika länderna? 

Bakgrund 
 

Våld mot kvinnor definieras av FN som "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, 

eller troligen kommer att leda till fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, 

samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det 

offentliga eller privata livet." (manskligarattigheter.se) FN:s konvention trädde i kraft 1981. 

Sverige var bland de första länderna med att godkänna The Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women, hädanefter CEDAW. Armenien har också 

undertecknat konventionen. Drygt 90 procent av FN:s medlemsstaterna är i dagsläget med i 

den. Tanken med konventionen är att gemensamt skapa en lägsta nivå för att motverka 

diskriminering av kvinnor, samt att ge lika möjligheter till kvinnor och män att uppbära 

mänskliga rättigheter. Våld mot kvinnor och våld i hemmet utgör ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna, särskilt rätten till jämlikhet och rätten till liv. Vissa konventionsstater har avsagt 

sig att vara med i konventionen, vilket givetvis strider mot syftet och ändamålet för 

konventionen (Ibid). 

 
2015 års statistik från Brottsförebyggande rådet visar att 29 000 kvinnor över 18 år som blivit 

misshandlade polisanmäldes i Sverige. Av dessa hade 13 900 kvinnor en relation till 

misshandlaren. Utöver detta anmäldes 1840 fall av grov kvinnofridskränkning. Mörkertalet är 

dock stort, så det är svårt att få exakta siffror på den totala omfattningen av våld mot kvinnor. 

Många kvinnor anmäler inte de övergrepp de blivit utsatta för. Enligt polisens uppskattningar 

är det omkring 80 procent av våld mot kvinnor som polisen aldrig får någon kännedom om 

(NCK.se). Det fanns i Armenien 8012 registrerade fall av våld i hemmet under 2012 och 586 

år 2013, men en inofficiell uppskattning genomförd av organisationer inom det civila 

samhället menar att ungefär 2000 kvinnor per år av drabbas av våld i hemmet (iwpr.net). 

 
1993 fick kvinnovåldskommissionen i uppgift att se över frågor gällande kvinnomisshandel och 

komma med förslag på hur man skulle kunna arbeta preventivt och bekämpa kvinnomisshandel 

i Sverige. När en kvinna utsätts för våld av en man som hon har eller haft en nära relation till 

så definieras det som kvinnomisshandel. Karakteristiskt för kvinnomisshandel är att den pågår 
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under lång tid, våldet sker utan insyn av andra, samt att de har en nära och intim relation. 

Kvinnovåldskommissionen såg över lagstiftningen och detta gav som resultat att man införde 

en ny brottsrubricering i BrB 4 kap, grov kvinnofridskränkning i juni 1998, som en effekt för 

att begränsa och bekämpa våldet mot kvinnor. De kränkningar som avses är exempelvis 

misshandel, ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång. Genom den nya bestämmelsen ska 

återkommande fall av sådana brott bedömas tillsammans och leda till strängare straff än vad de 

enskilda gärningarna skulle bedömts var för sig (Prop. 1997/98:55, BRÅ-rapport 2000:1). 

 

Den svenska lagstiftningen har förändrats de senaste åren. Bland annat gjordes en lagändring 

2007 där socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn förtydligas genom en 

lagändring i socialtjänstlagen. Kap 5 § 11 (valdinararelationer.se). Syftet har varit att stärka 

skyddet för kvinnor som blir utsatta för brott, sexuella övergrepp, hedersvåld, barn som 

bevittnar våld, samt människohandel. Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och 

breddats så att fler nedvärderande handlingar omfattas av våldtäktsbrottet. Kommunernas 

ansvar har också blivit mer preciserande i Socialtjänstlagen. Regler om sekretess, besöksförbud 

och målsägandebiträde har omarbetats (NCK.se) I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar 

också förtydligats. I socialtjänstlagen §5 och §8 står att kommunen skall erbjuda grupper och 

enskilda individer sin hjälp och verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våldshandlingar eller övergrepp i hemmet erbjuds stöd och hjälp så att de kan komma ur 

situationen (Norström & Thunved, 2002).  

 

I våra intervjuer berättar de kvinnor som anmält de män som de haft en relation till att de oftast 

har tagit tillbaka sin anmälan. Men det går inte rent juridiskt att ta tillbaka en anmälan, däremot 

så läggs oftast förundersökningar ner på grund av bristande bevisning. Ord står oftast mot ord 

och sällan finns det något vittne till misshandeln. (BRÅ-rapport 2000:11 

 
Lagstiftningen i Armenien är fortfarande otillräcklig för att straffa våldshandlingar och för att 

öka säkerheten för våldsutsatta kvinnor. Frånvaron av omfattande lagar om våld i nära relationer 

och tillhandahållande av skydd för offren för våld i nära relationer är allvarliga problem i 

Armenien. Strafflagen förbjuder inte specifikt våld i hemmet, vilket gör det svårt att hålla 

förövarna till svars. Allmänna bestämmelser i lagstiftningen kan tillämpas på vissa fall, men 

dessa lagar är tvetydiga och svåra att tillämpa. Frånvaron av lagstiftningen försvårar polisens 

arbete och oftast återvänder den misshandlade kvinnan hem, även om det ställer en kvinna eller 

hennes barn i fara. Armenien har undertecknat konventionen om avskaffande av all slags våld 
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mot kvinnor (CEDAW). Under 2009 uppmanade CEDAW Armenien att vidta omfattande 

åtgärder för att ta itu med våld mot kvinnor, inklusive stärka de civil-straffrättsliga lagarna. 

Hittills har Armenien ännu inte utvecklat lagstiftning för att ta itu med CEDAW-kommitténs 

begäran. Dessutom har Armenien varken undertecknat eller ratificerat Europarådets konvention 

om förebyggande arbete och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.  Under 2011–

2015 utvecklade armeniska regeringen en jämställdhetspolitisk för att förbättra kvinnornas 

rättigheter i landet. Men i maj 2013 avvisade den armeniska regeringen ett lagförslag mot våld 

som hade bearbetats sedan 2007. Rättsaktivister i Armenien påpekar ett akut behov av ny 

lagstiftning om våld i hemmet. 	
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Tidigare forskning 
 

Sociologen Nader Ahmadi beskriver i sin forskning hur en patriarkal familjestruktur har sin 

grund i traditioner där män kan dominera och ha kontroll. Denna familjestruktur anses ge 

mannen stor makt då han ses som familjens överhuvud. Kvinnans roll kan då fokuseras till 

hemmet med uppgifter som att sköta hushållssysslor och föda barn. Han menar på att denna 

form av patriarkal struktur är central i vissa samhällen. I exempelvis Saudiarabien och Iran finns 

det specifika lagar som exempelvis ger endast männen rätt att begära ut skilsmässa (2003). 

 

Wendt Höjer & Åse skriver att rent historiskt har patriarkatet varit ett system för att bevara den 

politiska och/eller ekonomiska makten inom en stam, en klan, en släkt eller ett hushåll. En 

kvinnas värde bestäms av hennes förmåga att föda barn. För att upprätthålla detta system krävs 

kontroll över kvinnorna, över deras sexualitet och fortplantning, d.v.s. över reproduktionen i 

samhället (1999). I det traditionella samhället spelade den sociala omgivningen en stor roll för 

att befästa den patriarkala strukturen i familjen. Vanligtvis vände man sig inte till myndigheter 

i första hand för att lösa sina problem, utan man sökte hjälp internt hos släkt och vänner och 

övrigt umgänge istället. De utgjorde ett slags skydd och de håller även varandra bakom ryggen 

om det skulle behövas (Ahmadi, 2003). I Sverige kom företeelsen våld i nära relationer på den 

politiska agendan under 1970–80 talet. Då betraktades våld i nära relationer inte som en 

samhällelig könsmaktsordning, utan mer som ett relationsproblem (NCK.se). 

 

Debatten under 1990-talet avseende mäns våld mot kvinnor var framför allt mellan Eva 

Lundgrens och hennes könsmaktsorienterande modell och Margareta Hydén och hennes 

socialpsykologiska perspektiv (Westerstrand, 2010). Lundgren är känd för sin 

förklaringsmodell om våldets normaliseringsprocess där hon bland annat förklarar varför 

kvinnor stannar kvar i en relation präglad av våld.  Den feministiska rörelsen underströk väldigt 

starkt att det privata är politiskt och senare under 1990-talet började våldet mot kvinnor mer 

som ett uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan könen än som relationsproblem 

(Lundgren, 2001). 

 

Valente och Jensen (2000) och Lucena et al, (2016) Walker (2009) beskriver att våldsprocessen 

kan benämnas som en ond cirkel vilken innefattar tre faser; i första fasen uppladdningsfasen 

byggs spänningen upp och kan innehålla verbal misshandel samt slag. Här förnekar ofta 

kvinnan våldet och lägger skulden på sig själv, i denna fas försöker båda parter undvika att 
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hamna i nästa fas. Vid fas nummer två avspänningsfasen har spänningen från fas ett ökat och 

leder till en akut våldshandling, den andra fasen är den kortaste av de tre och varar vanligtvis 

mellan 2–24 timmar och här är våldet mycket kraftigare än i fas ett. Det är vanligt att tecken på 

våld kommer från denna fas och det är också i den här fasen man eventuellt -kontaktar sjukvård 

eller polis. Den tredje och sista fasen urladdningsfasen kännetecknas av skuld och skam, 

välvilja och ett älskvärt beteende från mannen som också ofta lovar att detta var absolut sista 

gången. 

 

Att leva i en relation präglad av våld medför olika emotionella reaktioner, såsom ångest och 

depression. Att leva i en sådan relation ökar risken för både fysiska och psykiska skador. I en 

studie gjord i USA så undersöktes kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer samt 

kvinnor som aldrig varit utsatta för våld. Studien visade att kvinnor med ett förflutet av våld i 

nära relationer hade en påtagligt ökad risk för både psykosociala och psykiska diagnoser. De 

hade även sex gånger förhöjd risk att hamna i missbruk och en femfaldig ökning av familje- 

och sociala problem. Risken att drabbas av depression var tre gånger högre och två gånger högre 

risk för ångestsjukdomar än om man inte levt i en relation präglad av våld. Även värt att notera 

var att risken för sexuellt överförbara sjukdomar och andra sexuella besvär ökade med tre 

gånger (Bonomi, et al, 2009). 

 

En svensk studie visar på att om man tidigt i sin ungdom utsätts för våld av en nära partner så 

påverkas deras framtida liv och hälsa. Samma studier påvisar också på stor personlig styrka hos 

kvinnor som utsatts för våld, att de är inte enbart offer utan många kvinnor kämpar för rättvisa, 

frihet och respekt (Wiklund et al, 2010). Detta visar också vilken social utsatthet dessa kvinnor 

har på grund av utmanade könsnormer i samhället. Kvinnorna kan känna känslor av ilska och 

frustration när diskurser i samhället handlar om jämställdhet kontra med den verklighet som de 

själva lever i som består av könsrelaterat våld som utförs av pojkar och unga män i en ny 

generation hos svenskarna (Ibid, 2010). 

 

Många studier visar också att det finns ett starkt samband mellan missbruk och partnervåld 

(Barnett & Fagan, 1993, Daigneault et al 2009, Fals-Stewart, et al, 2003, Stuart et al., 2008). 

Studier visar också att i kortare relationer där våld förekommer är alkoholmissbruk det mest 

dominerande hos männen (Daigneault et al., 2009). Förutom alkoholmissbruk visade det sig 

även att missbruk av narkotika var starkt förknippat med partnervåld (Fals-Stewart, et al, 2003). 

En annan undersökning som gjordes av Smith et al (2012) visade att kokain var den substans 
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som var mest förknippad med utövande av partnervåld, medan opiater och cannabis var mer 

förknippade med att bli utsatt för våld.  Moore et al gjorde en metaanalys där det visade sig att 

missbruk av narkotika var mest relaterat till psykiskt våld jämfört med andra typer av våld 

(2008). 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

I vår uppsats kommer vi dels att använda oss av Hirdman för att förstå maktrelationer i 

samhället, därifrån går vi vidare för att använda två feministiska teoretiker när det gäller våld 

mot kvinnor, det är Eva Lundgren och Margareta Hydén. Det är deras teorier som vi kommer 

använda som grund i vår analys, utöver detta kommer vi till viss del att använda oss av Mona 

Eliasson även hon är forskare med feministisk utgångspunkt. 

  

Genussystemet 
 

Enligt Hirdman skapar och upprätthåller varje samhälle ett ordningssystem där kvinnor och 

män tillskrivs olika uppgifter, roller och positioner.  Könsmaktsordning, eller vad Hirdman 

benämner som genussystem, är globala fenomen och inkluderar oss alla. Genussystemet bygger 

på två grundläggande principer enligt Hirdman, könens isärhållande och den manliga normens 

primat. Hon menar att en grundförutsättning för att män kan behålla sin överordnade position 

är att vi inte blandar vad som uppfattas som manligt och kvinnligt. Mannen definieras som 

norm, och kvinnan som undantag, vilket gör att män generellt sett har tolkningsföreträde. En 

social konstruktion av kön skapas där män uppfattas ha en produktiv roll i samhället och 

kvinnor har en reproduktiv roll (1988). 

 
Våldets normaliseringsprocess 
 

Eva Lundgren utgår från ett strukturellt perspektiv där maktrelationer mellan män och kvinnor 

ses som en sammanhängande och övergripande maktstruktur i samhället. Hon menar att 

maktobalans mellan könen hänger samman med kulturellt sett “normala” könsbilder, där 

manlighet och kvinnlighet skapas som olika och där man fortfarande hyllar “den lilla 

skillnaden” (2012, 20). 

 

Enligt Lundgrens förklaringsmodell om “våldets normaliseringsprocess” innebär 

normalisering den process i vilken våld blir ett normalt tillstånd i vardagen som sedan leder 

fram till att våldet accepteras och försvaras (2012, 29).  Hon beskriver två så kallade 

kontrollmekanismer från mannens sida: kontrollerad isolering och kontroll med växling mellan 

våld och värme. Den kontrollerade isoleringen innebär att mannen isolerar kvinnan fysiskt 
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genom att hindra henne från att ha kontakt med omvärlden. Begränsningar av kvinnans 

livsutrymme och handlingsfrihet består i att nätverket av vänner, släkt och bekanta blir allt 

mindre och kvinnan umgås mest med mannen och Lundgren menar att han sakta men säkert 

lägger metallskydd på hennes sociala erfarenheter. Detta leder till att mannen blir kvinnans enda 

referensram när det handlar om att bedöma exempelvis bra eller dåliga upplevelser (2012, 32). 

Kontroll med växling mellan våld och värme består just i att den misshandlande mannen växlar 

mellan att vara aggressiv och våldsam och att vara kärleksfull och omvårdande. Han pendlar 

mellan våld och värme. Efter misshandeln är det vanligt att mannen ”blir snäll” och tar hand 

om kvinnan och hon börjar fokusera på då stunder där mannen är snäll. Detta leder till ett 

känslomässigt beroende av mannen. Växlingen mellan våld och värme leder i kombination med 

isoleringen till att gränserna för vad som är kärlek och våld suddas ut och kvinnan har svårt att 

avgöra skillnaden mellan kärlek och våld (2012, 36). 

 

Kvinnans viktigaste strategi i normaliseringsprocessen är enligt Lundgren anpassning. 

Anpassningen innebär att kvinnan gradvis anpassar sig till mannens föreställningar om våldets 

orsak och upprinnelse och i förlängningen av detta hans bild av vad det betyder att vara kvinna 

respektive man. Kvinnan tar över partnerns värld och verklighetsförståelse, och gör våldet till 

sitt eget ansvar. Således internaliseras våldet gradvis i kvinnan, att hon börjar se på sig själv 

med mannens ögon i vilka ansvaret för våldet inte sällan ligger på henne. Med minskad 

självkänsla förvandlas kvinnan gradvis från aktör till offer (2012, 37).   

 

Våldets neutralisering 
 

Margareta Hydén håller inte med Lundgren om ett “renodlat strukturellt perspektiv”. Hon 

hävdar att våld mot kvinnor är ett resultat av ett kulturellt mönster av kvinnoförtryck (1995, 9-

10). I sin analys delar Hydén in “det äktenskapliga våldet” i tre olika faser: en förhistoria, en 

våldsakt och ett efterspel (1995, 50). Förhistoria kännetecknas oftast av ett gemensamt gräl där 

antingen kvinnan eller mannen riktar kritik och missnöje mot sin partner. Upptakten till grälet 

beskrivs i termer av ett “klagomål” där missnöje relateras till den “klagandes” uppfattning om 

det gemensamma “parprojektskontraktet”, mot vilken den andra parten anses ha brutit. Efter 

grälet övergår interaktionen som Hydén kallar i en “kamp om rätten att tala”, till ambitionen att 

kommunicera värdelöshet till den andre och till strävan att skydda sig själv mot de 

värdelöshetskänslor som grälet väckt hos bägge parter (1995, 123). 
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Våldsakten sker efter grälet där mannen genom sin fysiska maktutövning blir förövare och 

kvinnan blir ett offer för mannens våld. Till skillnad från förhistorien som båda parter beskrev 

som ett gräl, skiljer sig här parternas definition av det skedda: mannen talar om bråk, kvinnan 

om misshandel. Hydén kallar mannens tal om bråk som en ansvarsbefrielseretorik som innebär 

att mannen definierar våldet på ett sätt som minimerar hans ansvar för det (1995, 125–135). 

Efterspelet är bestämmande för om kvinnan stannar kvar i eller lämnar relationen. Mannen har 

nu begått en handling som båda parter bedömer som moraliskt tvivelaktig, och som därför 

skulle kunna leda fram till att kvinnan lämnar mannen. Kvinnan får makten över relationen och 

mannen hamnar i en underordnad position. Om mannen intar en underordnad roll i förhållande 

till kvinnan och kvinnan fortfarande har hopp om förändring av relationen kan paret förenas i 

en berättelse om en ljus framtid bortom våldet (1995, 165–177). 
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Metod 
	
Förförståelse 
 

Olsson & Sörensson (2011) menar att förförståelse är en kunskap som man som forskare har 

inom ett specifikt område. Förutsättningen för denna uppsats bygger på den kunskap som vi har 

inom ämnet. Anledningen till att vi valde att skriva om våld i nära relationer beror dels på vår 

förförståelse, och dels att vi har ett intresse i ämnet. Samtidigt har en drivkraft varit att vi båda 

är kvinnor och anser att våld mot kvinnor är ett sammansatt och mångfacetterat problem som 

kan drabba alla kvinnor oavsett social tillhörighet. 

 

En av oss har fått sin förförståelse från vänner och bekanta från Armenien som lever eller har 

levt i en relation präglad av våld. Hon är dessutom född och uppvuxen i Armenien men har bott 

i Sverige i 9 år. Den andra studenten har arbetat i närmare 19 år med missbrukande kvinnor, 

som många levt i en destruktiv relation där våld förekommit på olika sätt. När man talar om att 

förstå en helhet menar Thurén att det är det oerhört viktigt för forskaren att sätta sig in i 

respondenternas situation när man ska tolka fenomenet, att annars sätts inte tolkningen in i den 

rätta kontexten (2007). Vi är båda medvetna om att vi måste försöka ta avstånd från den 

förförståelsen under själva tolkningsprocessen. Däremot har den varit till behjälplig när 

intervjufrågor och intervjuer skulle göras. Det var inte heller första gången som vi har mött 

kvinnor med erfarenheter av att leva i relationer präglade av våld. 

 

Tillvägagångssätt 
 

Valet av metod utgår ifrån det syfte och de frågeställningar studien grundar sig på. En kvalitativ 

metod är i denna uppsats att föredra då studiens syfte är av den art där en kvalitativ metod anses 

vara mest lämplig (Bryman, 2002). Vår uppsats ämnar studera kvinnors erfarenheter och deras 

upplevelser av att leva i en relation präglad av våld. I denna uppsats så har det varit viktigt för 

oss att inte begränsa kvinnorna utan snarare tvärtom. Det är enligt oss ett sätt att respektera 

individuella svar som är av stort värde för vår uppsats. Intervjuerna gav respondenterna frihet 

att kunna förmedla med egna ord sina upplevelser av våldet som de varit med om. 
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Urval 
 

Uppsatsen är en empirisk studie som grundar sig i upplevelser och erfarenheter. Informanterna 

valdes ut efter dessa kriterier: kvinnor över 18 år, som levt i en nära relation där våld 

förekommit i Sverige eller i Armenien. Vi intervjuade åtta kvinnor, varav fyra bor och lever i 

Armenien, och de andra fyra bor och lever i Sverige. De har skilda erfarenheter och alla har 

någon gång levt i destruktiva förhållanden med fysisk och psykisk misshandel. Åtta kvinnor i 

åldrarna 28–65 år kom att delta i studien. 

 

Datainsamling och genomförande 
 

Som datainsamlingsmetod använde vi oss av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002, se 

Bilaga 2). Vi valde ett induktivt förhållningssätt, det vill säga vi tog reda på fakta utifrån öppna 

frågeställningar eftersom det finns en känslighet i materialet, det vill säga det är mycket 

personliga berättelser som vi har fått ta del av och utifrån det så bör man ha ett mer induktivt 

förhållningssätt och vara mer öppen i sina frågeställningar menar Bryman (2002). 

 

I ett informantbrev (se Bilaga 1) beskrev vi vårt syfte med uppsatsen och efterfrågade kvinnor 

som ville bli intervjuade. En av studenterna är själv från Armenien och har med hjälp av 

videosamtal intervjuat armeniska kvinnor och sedan översatt detta till svenska. De svenska 

kvinnorna intervjuades från bland annat kvinnojourer i Norrland. Utöver intervjuerna har vi 

tagit del av litteratur om våld mot kvinnor i nära relationer. 

 

Vi tillämpade videosamtal med kvinnorna i Armenien, framförallt för att kunna intervjua 

kvinnor som geografiskt befinner sig på en annan plats. Att intervjua via videosamtal gick bra, 

men då ämnet är så pass känsligt så kändes det lite onaturligt att inte vara i samma rum som 

kvinnan. Därför var det extra viktigt att skapa en bra allians tillsammans samt att vi pratade om 

allmänna saker efter intervjun för att inte lämna kvinnan i ett dåligt mående. Vi hade även 

förberett telefonnummer till kvinnojourer som kvinnorna kunde ringa om det skulle behövas. 

Kvinnorna i Sverige intervjuades på en neutral plats där de kände sig trygga. Vissa av kvinnorna 

ville ta rökpaus två ggr under intervjun. Vi vet dock inte om det berodde på känsligheten i 

materialet eller om de skulle ha gjort så i vilket fall som helst. Men det blev ett par avbrott i 
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intervjuerna, vilket gjorde att man tappade lite struktur i frågorna. Samtliga kvinnor både i 

Sverige och i Armenien tyckte att det var viktigt att få föra fram deras berättelser, även om det 

var jobbigt och känslosamt emellanåt. 

 

Intervjuerna transkriberades så fort de var genomförda (Graneheim och Lundman 2004, se 

avsnitt 4.3).  Den som varit huvudansvarig för respektive intervju, var även den som 

transkriberade densamma. Då vi studenter bor på olika orter så använde vi oss av Google Docs, 

och gjorde ett gemensamt dokument där vi skrev de olika delarna tillsammans. Vi träffades på 

Umeå Universitet en gång i veckan dels för att prata och diskutera om uppsatsen, men även för 

att göra upp riktlinjer och för att se att vi följde den plan som vi gjorde i början av 

uppsatsskrivandet. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 
 

I denna uppsats använde vi oss av en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats 

(Graneheim och Lundman, 2004). En kvalitativ innehållsanalys kan utföras på många olika plan 

och svårighetsgrader. En manifest analys, det vill säga en analys där innehållet analyseras nära 

texten, är en bra metod att börja med. Tolkningar är möjliga att göra på flera olika sätt och kan 

vara gångbara trots att de är olika (ibid, 2004). 

 

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och med induktiv ansats menas en 

förutsättningslös analys av texter t ex människors berättelser om sina upplevelser.  Eftersom 

vår uppsats fokuserar på upplevelser så passade denna form bra för att analysera vårt material. 

Enligt denna analys bryts det transkriberade materialet ned i meningsbärande enheter. Dessa 

meningsenheter kondenseras till kortare meningar för att sedan abstraheras till en kod, vilken 

beskriver meningsenhetens innehåll. Koder med liknande innehåll sammanförs till subteman 

och alla subteman sammanförs till huvudteman. När all vår transkribering var klar träffades vi 

med vårt material för att tillsammans gå igenom de koder och teman som vi hittat. Vi fann 

tretton subteman, samt fem huvudteman som vi tyckte var relevant utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Genom att analysera vårt material med inspiration från Granheim & Lundman 

(2004) kom vi fram till resultat som kunde besvara våra frågeställningar. Analysprocessen kan 

gå fram och tillbaka mellan delar av texten och helheten. Nedan följer ett exempel på vår 

analysprocess efter inspiration av Graneheim och Lundman (2004). 
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Figur 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, kod, subtema och teman efter 

inspiration av Graneheim och Lundman (2004) 

Meningsbärande 

enhet. 

Kondensering   kod Subtema Tema 

“Han var så 

kärleksfull och 

uppvaktande, jag 

kände mig så 

speciell. Det var vi 

två mot världen” 

Han var 

kärleksfull och 

uppvaktande. 

Hon kände sig 

speciell. 

Kärleksfull, 

uppvaktande 

och speciell. 

Förälskelse Tiden före 

misshandeln 

  

 

Etiska aspekter 
 

Som vi tidigare nämnt så är vi är väl medvetna om känsligheten i materialet och för oss var det 

viktigt av etiska skäl att kvinnorna skulle känna sig så trygga som möjligt med oss i själva 

intervjusituationen, oavsett om intervjun skedde ansikte mot ansikte eller via videosamtal. 

Anonymitet och möjlighet att avbryta när de behagar gavs till intervjupersonerna och all 

medverkan var frivillig. 

 

Kvale och Brinkmann skriver i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” om att det 

mänskliga samspelet mellan informant och forskare är viktigt. I kvalitativa studier förmedlar 

respondenten så att säga sitt privatliv till forskaren på ett plan som kan förklaras mer intimt än 

i en kvantitativ studie (2014). Eftersom vi har valt det ämne vi har gjort så kände vi att det är 

av yttersta vikt att vara etiskt korrekta och inte vilseleda eller på nåt sätt göra det svårt att kunna 

svara på våra frågor, utan här var det viktigt med en stor lyhördhet från vår sida. Vi var även 

medvetna om att kvinnorna kunde bli emotionellt påverkade i själva intervjusituationen, samt 

att det är oundvikligt att vi själva blir påverkade av deras berättelser. Vi förberedde oss genom 

att ha telefonnummer till kvinnojourer för att kunna ge till kvinnorna om det skulle behövas. 

Det kändes även viktigt att göra bra avslut, så att kvinnorna inte skulle gå hem och må dåligt. 
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Samtliga kvinnor kände dock att detta var något som de ville berätta i hopp om att kunna göra 

någon skillnad. Att få berätta sin historia kändes bra för samtliga, även om det var jobbigt 

stundtals. 

 

Vi har varit noggranna att följa de riktlinjer och huvudkrav som Vetenskapliga rådet har 

presenterat, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan följer en kort beskrivning av dessa. 

 

Informationskravet: Vi informerade respondenterna om vad deras uppgift var, samt beskrev 

vilka villkor som gällde för deras deltagande. De upplystes också om att det var helt frivilligt 

att deltaga i studien, samt att de hade rätt att avbryta sitt deltagande närhelst de önskar. (se 

Bilgaga 1) Samtyckeskravet: Vi inhämtade respondenternas samtycke i samband med att 

intervjuerna påbörjades. Konfidentialitetskravet: Konfidentialitet handlar om offentlighet och 

sekretess.  Vi förvarade och avrapporterade på ett sätt att enskilda människor ej kan identifieras 

av obehöriga. Framförallt gäller detta uppgifter som kan vara av känslig etisk karaktär. Alla 

intervjuer raderades så fort vi hade transkriberat dom. Nyttjandekravet: De uppgifter som vi 

samlade in har inte lånats ut eller använts för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga 

syften (vetenskapsrådet.se). 

Presentation av intervjupersonerna 
 

Som bakgrund för analysen följer här en presentation av de informanter som intervjumaterialet 

utgår ifrån. Vi har valt att göra en kortare beskrivning av våra respondenter för att som läsare 

få en fördjupad presentation av våra informanter. De är kvinnor som alla varit med om våld i 

nära relationer. Alla har sin unika historia att berätta, och det är den som vi vill lyfta fram. De 

är inte bara siffror i statistiken, utan det handlar om verkliga berättelser ur livet som dessa 

kvinnor har delgivit oss. Namnen nedan är fingerade och specifika kännetecken är borttagna 

eller presenterade i en mer generaliserad form. 

 

Intervjuerna i Sverige 
 

Sara är 43 år och har två barn från två olika förhållanden. Hon är utbildad specialistsköterska, 

och arbetar idag inom vårdsektorn.  Hon växte upp i en kärnfamilj i norra Sverige. Hennes 

uppväxt var fri från skilsmässor, missbruk och våld. Hon hade många vänner och skolgången 
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gick bra. Som nyutexaminerad sjuksköterska flyttar hon till Norge för att arbeta. Hon träffar 

där den man som hon tillbringar nästan 10 år av sitt liv med där hon utsätts för både psykisk 

och fysisk misshandel. Våldet pågick under hela deras förhållande. Alkohol förekom ibland hos 

mannen, inga övriga droger och inget missbruk. Sara anmälde aldrig misshandeln. 

Birgitta är 55 år och har inga barn. Hon är uppvuxen med sin mamma, pappa och fyra syskon 

i en större stad i norra Sverige. Pappan arbetade som resande och var sällan hemma. Föräldrarna 

skilde sig när barnen var tonåringar. Hon hade få men nära vänner och skolgången var jobbig. 

Inget missbruk eller våld förekom i familjen.  Birgitta har en akademisk examen men inget 

arbete. Hon lider idag av mycket ångest, och har därför svårt att arbeta. Hon har levt i ett 

förhållande där det förekommit fysisk, men mest psykisk misshandel och där mannen var 

alkoholist. De levde ihop i mer än 10 år. Birgitta anmälde mannen en gång, men tog tillbaka sin 

anmälan. 

Eleonor är 28 år och har inga barn.  Hon växte upp i ett litet samhälle i norra Sverige med 

mamma, pappa och två halvsyskon. Hon var rätt bråkig i skolan och började dricka alkohol som 

tolvåring efter att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp från en släkting. Föräldrarna arbetade 

heltid, men det förekom mycket alkohol hemma. Ibland förekom även våld i lägenheten där de 

bodde, av andra besökare eller så bråkade föräldrarna i när de druckit alkohol. Eleonor arbetade 

efter sin utbildning som personlig assistent. Under gymnasietiden började hon missbruka droger 

Eleonor har haft två olika förhållanden med män som misshandlat henne. Båda var kriminella 

och missbrukare. 

Anna-Lena är 53 år och har inga barn. Hon växte upp med mamma, pappa och två syskon. 

Pappan var alkoholist och mamman var psykiskt instabil. Anna-Lena och hennes syskon växte 

upp med att höra att dom var värdelösa och inte borde finnas. En kärlekslös uppväxt. Sexuella 

övergrepp förekom både hos Anna-Lena och hennes syster. Hon började sniffa och dricka 

alkohol tidigt i livet och gick inte ut skolan. Socialtjänsten var tidigt inkopplad. Hon har levt i 

många förhållanden där psykiskt och fysiskt våld förekommit. Alla har varit missbrukare av 

alkohol och droger. Hon har anmält flera gånger, men alltid tagit tillbaka anmälningarna. 

 

Intervjuerna i Armenien 
 

Anna är 50 år och har två pojkar. Hon är utbildad ekonom och har jobbat på en klädfabrik i 20 

år. Hon växte upp i huvudstaden Jerevan i en kärnfamilj med välutbildade föräldrar. Anna och 

hennes syskon fick en lycklig uppväxt. Anna och hennes nuvarande man har gått i samma klass 

sedan grundskolan och studerade tillsammans på universitet. Han är också ekonom. Hon har 
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varit gift med sin man i närmare 30 år. Under de första två åren av äktenskapet hade de en 

kärleksfull relation och ett lyckligt liv. Men deras familjeliv och relationer förändrades på ett 

negativ sätt när barnen kom. Hennes man har misshandlat henne både psykisk och fysisk under 

hela äktenskapet och druckit mycket alkohol. Hon har aldrig anmält honom, och hon lever med 

honom än idag. 

Mari är 52 år och har fem barn, tre pojkar och två flickor. Hon har inte någon speciell utbildning 

och har gått i grundskola 10 år. Hon växte upp i en liten by i en fattig familj med mamma och 

pappa och tre syskon. Hennes pappa var alkoholist och mamma hade inte något annat alternativ 

än att acceptera våldet som pågick hemma. Hon har varit gift med samma man i över 30 

år.  Misshandeln började redan på bröllopsdagen. Tre gånger försökte hon fly med barnen, men 

när han bad om förlåtelse och var förtvivlad flyttade hon hem igen 

Lena är 65 år och har två barn, en pojke och en flicka. Hon har jobbat som sjuksköterska i 30 

år. Lena växte upp i ett stökigt hem med mycket våld och alkohol. Hennes pappa var känd 

våldtäktsman och missbrukare och mamma var en traditionell armenisk kvinna som accepterade 

all typ av våld i hemmet eftersom hon uppfattade att det inte fanns någon annan utväg. Lena 

har varit gift med sin nuvarande man i 45 år och hon har blivit misshandlad under hela 

äktenskapet. Hon har inte berättat för någon om det. Bara hennes barn visste om misshandeln 

och de flyttade tidigt hemifrån och nu umgås de inte med sin pappa. De har aldrig accepterat 

hans våldsamma beteende mot mamman. Inget missbruk av alkohol eller andra droger har 

förekommit. Hon har aldrig anmält misshandeln. 

Rosa är 39 år och har en flicka. Hon har bara gått i grundskolan i 9 år. Hon växte upp i en fattig 

familj i Armeniens huvudstad Jerevan. När hon var liten så lämnade hennes pappa familjen för 

att jobba men kom aldrig tillbaka. När Rosa var 14 år blev hennes mamma sjuk och dog. Rosis 

farmor och farfar tog hand om henne och om hennes bror. De levde väldigt fattigt och ibland 

hade de ingenting att äta. Då kom en snygg och charmig kille in i hennes liv. Han var nio år 

äldre och hade allt som Rosa saknade, bil, pengar, god social ställning. De gifte sig och bodde 

tillsammans i ca 15 år. Efter ett tag det började han dricka mycket och misshandlade henne både 

psykiskt och fysiskt.  Rosa vågade inte anmäla honom. Hon flydde av rädsla till Ryssland utan 

sin dotter. Hon och dottern fick tillbaka kontakten senare. 
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Resultat och Analys	
 

Analysen resulterade i tretton subteman, fördelat på fem huvudteman (se firur 2). Först 

presenterar vi de olika temana, därefter följer en analys av samtliga teman och subteman. 

  

Figur 2, Teman och Subteman 

Teman Subteman 

Tiden innan misshandeln Den stora förälskelsen 

Förhoppningar 

Förnekelse 

Känslomässiga 

Upplevelser 

Vardagslivet, och sociala livets påverkan 

  

  

Makt & Kontroll Fysisk misshandel 

Psykisk misshandel 

Svartsjuka 

Samhällets stöd Stöd från vänner 

Stöd från familj 

Hjälp från staten. 

Missbruk Alkohol och narkotika 
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Tiden innan misshandeln 
 

Detta tema handlar om tiden innan misshandeln och består av subtemana den stora förälskelsen 

och förhoppningar och förnekelse. Samtliga kvinnorna beskrev att de alla hade upplevt en stark 

förälskelse till mannen till en början. 

 

Den stora förälskelsen 
 

Många av kvinnorna beskriver att deras förhållanden ofta började som en blixtförälskelse och 

mycket uppvaktning där männen bedyrade sin kärlek till kvinnorna och fick dem att känna sig 

vackra, speciella och älskade. Denna härliga tid övergick snart i att mannen började kontrollera 

henne och nedvärdera henne. Ingen av kvinnorna hade en aning om att den man som de blev 

upp över öronen förälskade i också var våldsbenägen, det är ju ingenting man kan se “utanpå” 

männen. Birgitta från Sverige berättar att hon träffade mannen på en fest, och kunde sen den 

kvällen inte slita sig från varandra. 

 

Det var han och jag mot världen. Han var charmig, karismatisk och passionerad. 

Han var allt jag hade drömt om. 

 

Sara, också från Sverige berättar en liknande historia. Hon åkte som nyutbildad sjuksköterska 

till Norge och hade hela livet framför sig. Hon träffade mannen på en krog och hon beskriver 

också en blixtförälskelse från båda sidor som var väldigt uppslukande. 

 

Han var så kärleksfull och uppvaktande till en början. Jag kände mig så speciell. 

Han var i och för sig rätt så svartsjuk, men det var i början bara gulligt 

 

Sara hade dessutom hört rykten på byn om att han var våldsbenägen, men hon ville inte lyssna 

på det utan tänkte att inte kan väl han som är så snäll och omtänksam göra något sådant. 

Rosa från Armenien berättar att hon upplevde att mannen räddade henne ur en svår livssituation 

och nämner att hennes man var vansinnigt förälskad i henne och hon i han. 

 

Det var så härligt den tiden, han var vansinnigt förälskad i mig och jag trodde att 

jag mött mitt livs kärlek. 
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Mari, också från Armenien berättar att det var kärlek vid första ögonkastet och att de blev kära 

i varandra på en gång. 

 

Vi träffade varandra på bussen. Jag blev kär i han på en gång… han var så 

snygg…. han säger att han blev kär i mig också på en gång… men jag vet inte om 

är det sant eller inte… 

 

Ett annat gemensamt drag är att männen ofta har haft bråttom att ingå en relation, och vill fort 

flytta ihop. Detta beskrev Sara från Sverige väldigt tydligt. 

 

Han ville ju fort att jag skulle flytta till hans ort, jaha skulle jag göra det, el skulle 

jag skaffa en egen lägenhet?  Men det tyckte ju inte han, han ville ju att vi skulle 

flytta ihop med en gång, och han hade ju jättebra argument för det, som jag bara 

föll pladask för 

 

Dessa kvinnors berättelser visar tydligt att mannens makt över dem inleds med en stormande 

förälskelse och uppvaktning, där mannen är väldigt hjälpsam och hänsynsfull. Han hämtar och 

lämnar henne från skola eller arbete och vill tillbringa all tid tillsammans med henne, och allt 

detta uppfattas till en början som endast gulligt av kvinnorna. Sakta men säkert skiljs kvinnorna 

från sina vänner familj, och eventuella fritidsintressen. Det kan ta tid innan det blir uppenbart 

för kvinnan eftersom detta sker gradvis över tid (Eliasson, 1997 s 173). Eleonor från Sverige 

berättade att förändringen på hennes pojkvän skedde succesivt, och hon märkte det inte till en 

början, det var en kompis till henne som uppmärksammade pojkvännens beteende mot henne. 

	
Förhoppningar och förnekelse 
 

Utifrån respondenternas svar började deras förhållanden med kärlek och samtliga levde i början 

i en relation som var väldigt kärleksfull och fin, men de goda stunderna i förhållandena blev 

kortare och kortare. Förälskelsen byttes ut i diverse kränkningar och nedvärderingar, men 

hoppet fanns ändå kvar hos kvinnorna att det skulle bli bra igen och en önskan om att de män 

som de förälskat sig i skulle komma tillbaka. Sara från Sverige beskriver det såhär: 
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Alltså han kom hem med, du vet jag fick en stereo en gång, alltså han köpte kläder, 

det var blommor, ja det var extrema presenter, och en bedyran om att det aldrig 

skulle hända igen 

 

Birgitta också från Sverige berättar att hennes man bad om förlåtelse gång på gång efter en 

incident där mannen avsiktligt hade bränt henne med strykjärnet, så pass mycket att hon hade 

stora brännmärken på armar och lår. 

 

Han var så ångerfull och bönade och bad att han aldrig skulle göra om det. Jag 

var så naiv. Jag trodde på det varje gång 

  

I början var männen mycket ångerfulla över sina handlingar. De bad om förlåtelse med 

presenter och blommor, och de ömsinta och kärleksfulla männen var åter tillbaka. Den ånger 

som männen visade gjorde att kvinnorna hade överseende med beteendet och förlät dem gång 

på gång. 

  

Känslomässiga upplevelser av våldet 
 

Under detta tema beskriver vi subtemana vardagslivets och sociala livets påverkan. Samtliga 

kvinnor upplevde att hela deras livssituation påverkades negativt både känslomässigt och 

socialt. Detta visade sig bland annat genom isolering, nedstämdhet, ångest och oro som i vissa 

fall ledde till långa sjukskrivningar och svårigheter att ta hand om barn och hem. Ju längre 

förhållandet pågick så beskrev många av kvinnorna i våra intervjuer en känsla av uppgivenhet. 

Många av kvinnorna berättade att de innan deras destruktiva förhållande var glada personer 

med en ganska positiv bild på livet, vilket kom att förändras ganska snabbt efter att de inlett 

förhållandet med den man som slog henne. 

	
Vardagslivet och sociala livets påverkan  
 

Kvinnorna nämnde att misshandeln påverkade deras känslomässiga och sociala liv på ett 

negativ sätt. Även om misshandeln skedde inom stängda dörrar så påverkade detta även deras 

arbetsliv, familjeliv och andra sociala sammanhang. För det var efter den själva fysiska 

misshandeln som det blev jobbigt för kvinnorna på det sätt att de behövde ljuga, smyga och 

dölja det som det har varit med om, vilket påverkade kvinnorna på så sätt att samtliga kvinnor 
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kände sig nedstämda och orkade inte umgås med sina vänner eller med någon. De fick dåligt 

självförtroende och blev ofta negativt inställda till omgivningen. Anna från Armenien 

beskriver: 

Jag tappade glädjen för livet och hade inte lust med någonting,,,,, var konstant 

nervös och orkade knappt ta hand om mina barn. 

 

Att bli utsatt för emotionella och fysiska övergrepp som dessa kvinnor gjort skapar ofta liknande 

känslor som vid traumatiserade situationer. En följd av detta blir en negativ självbild och 

känslor av orkeslöshet (Eliasson, 1997, s 169). 

 

Det fanns dock en del positiva faktorer som gjorde att de utsatta kvinnorna orkade med sin 

vardag. Framförallt hos de kvinnor som hade barn. Kärleken till dem var otroligt stark och 

utgjorde en stor faktor för att härda ut i vardagen, samt att orka ta sig bort från situationen. En 

annan faktor var arbetet, där fick dom en fristad från våldet. Även om de höll upp en fasad, så 

kände de att arbetskamraterna i alla fall respekterade dem. 

 

Samtliga kvinnorna i våra intervjuer upplevde olika former av känslomässig utmattning av 

misshandeln. Birgitta från Sverige beskrev att hon sov mera om dagarna, hon orkade inte med 

vardagliga sysslor och undvek att gå ut. Rosa från Armenien talade om att hon alltid kände en 

oroskänsla och gick ofta runt och tänkte ”snälla, bli inte arg ”. Detta var slitsamt och tröttande 

på många sätt. Sara från Sverige förklarar på följande sätt hur misshandeln påverkade hennes 

liv:  

Jag vart helt alltså du vet jag, alltså när jag ser barn som är i Afrika och där flugorna 

flyger på ansiktet och dom är helt mimiklösa, så blev jag 

 

Birgitta från Sverige hittade på historier om vilket fantastiskt liv hon och hennes man hade. 

Hon hittade på olika berättelser om vad de hade gjort på helgen, om olika platser som de besökt, 

eller att de hade varit på olika middagar hos vänner och bekanta. Vilket i själva verket bara var 

lögner. 

 

Jag blev mer inbunden, samtidigt levde jag som ett dubbelliv, för till mina 

arbetskollegor berättade jag om ett liv som jag inte hade. 
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Detta tyder på att leva i en relation präglad av våld innebär för kvinnan att leva ett sorts 

dubbelliv, där hon samtidigt ska försöka förhindra våld med olika medel, men även att vara en 

normal kvinna och mamma utåt sett. 

Sara från Sverige berättar i intervjun när vi pratar om hur misshandeln påverkade hennes sociala 

och känslomässiga liv att ibland i omklädningsrummet på jobbet fick hon skyla sig, vilket hon 

tyckte var jättejobbigt. 

 

Jag var så rädd att någon skulle se mina blåmärken, då skulle hela min “låtsasvärld” 

ramna. Jag kommer ihåg det pga. skammen i omklädningsrummet, att jag alltid var 

tvungen att skyla mig, så att ingen skulle se. 

 

Detta tog mycket kraft av henne, att försöka hålla upp en fasad som inte fanns. 

Mari från Armenien säger att hon blev helt paralyserad, drömde om döden när han 

misshandlade henne. 

 

När han slog mig, försökte jag skydda mig så gott som jag kunde…. tog snabbt händerna 

över huvudet som skydd… efter att han var “färdig” låg jag helt paralyserad flera 

timmar och drömde om döden…… 

 

Kvinnor som under lång tid har utsatts för våld och kränkningar blir påverkade på många olika 

plan, inte minst känslomässigt. Samtliga kvinnor i våra intervjuer berättar att de lidit eller lider 

av ångest, oro, nedstämdhet, även lång tid efter misshandeln. Det är sår för dem som aldrig 

läker. Att inte veta eller på något sätt kunna förutsäga vad som ska hända, skapar en enorm 

osäkerhet hos dessa kvinnor. Det blir ett känslomässigt stämningsläge som innehåller både 

kärlek, hat men även rädsla. (Eliasson 1997). Hur kvinnor upplever och reagerar i att leva i en 

våldsrelation beror på flera saker menar Eliasson. Bland annat hur länge hon varit i relationen, 

samt vilka de yttre villkoren är, men det finns ändå likheter som är stora menar hon. Det mest 

framträdande är just kvinnornas negativa självbild och ofta en låg självaktning (Ibid). Vilket 

även vi såg hos de kvinnor som vi intervjuat. 

 

Makt och kontroll 
 

Under detta tema beskriver vi subtemana psykisk misshandel, fysisk misshandel och svartsjuka. 
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Ett utmärkande drag när det gäller kvinnomisshandel är att kvinnan blir isolerad av sin partner 

från sin omgivning. Hon blir alltmer kontrollerad och kvävd eftersom mannen inte vill att hon 

ska prata med andra människor i synnerhet inte med andra män. Mannen visar sin makt över 

kvinnan genom att bestämma vad hon får göra och vad hon inte får göra. Han blir centrum i 

hennes värld och detta resulterar i att hon blir helt beroende av honom. 

 
Psykisk misshandel 
 

Samtliga kvinnor i våra intervjuer blev alla utsatta för psykisk misshandel. Detta visade sig 

bland annat genom att männen talade nedlåtande till kvinnorna, de hotade dem, de styrde dem 

på olika sätt. Männen hade ett stort kontrollbehov över dessa kvinnor, vilket i sin tur gjorde att 

de rättade sig efter mannens behov. De gjorde detta för att det var så rädda, de trippade på tå, 

för att inte förarga sina män och för att undvika att bli slagna ytterligare. Sara från Sverige 

berättar att efter de fick barn så ökade den psykiska misshandeln. Hon säger också att det var 

mycket värre än den fysiska misshandeln.  Det är lättare att säga att man blir slagen menar hon 

för det psykiska är mer subtilt och det låter så löjligt när man ska beskriva det. När det gäller 

det psykiska våldet förklarar hon det med att han skulle sätta henne på plats, så att hon skulle 

vara klar med vad som händer om hon inte gör som han vill. Då behöver han inte använda våld. 

Då kunde han bara titta på henne, för då visste hon att hon skulle vara tyst, annars blev det våld. 

 

det finns ett uttryck som heter att gå på äggskal, alltså att man inte får höras, inte synas, 

inte göra något väsen av sig å….inte kosta nå pengar 

 

Många av kvinnorna tvingades att bryta kontakten med sina vänner och familj. Detta gjorde att 

de blev väldigt ensamma, och hade få eller inga att samtala med. Anna från Armenien beskriver 

hur hennes man gjorde för att avskärma henne från omvärlden. 

 

Han kontrollerade mig och förhindrade mig att hålla kontakten med mina vänner och 

med min familj…. anklagade mig hela tiden för saker som jag inte gjort… 

 

Många av kvinnorna i våra intervjuer beskriver att mannen begränsade henne väldigt mycket, 

samtidigt som hon alltid skulle vara tillgänglig hela tiden. Sara från Sverige berättar att hon var 

tvungen att ha en sökare på sig på jobbet, så att mannen alltid kunde nå henne, och svarade hon 

inte så skulle det bli repressalier. Birgitta från Sverige brukade tala i telefon med sin familj och 
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vänner, men hennes man förbjöd detta, och till slut så slutade hon att ringa till dem. Detta visar 

tydligt att mannens strävan efter makt och kontroll över kvinnan är att han anser sig ha en 

naturlig rätt att kritisera henne och styra henne på det sätt som behagar honom. Han kan med 

hot och/eller våld tvinga henne att göra som han anser är det rätta (Eliasson, 1997). 

 

Fysisk misshandel 
 

Alla kvinnorna i vår undersökning drabbades även av fysisk misshandel som yttrade sig genom 

slag, knuffar, sparkar, strypning, pining, påtvingat sex med mera. Anna-Lena från Sverige 

beskriver att hon blev strypt med bilbälte och att han pinade henne i skogen 3 timmar. 

 

Det var mycket sexuellt våld. Dominans och så. Jag var hans ägodel liksom, och skulle 

ställa upp på precis allt. Det var som våldtäkt kan man säga 

Mari från Armenien berättar en episod när hennes man misshandlade henne fysiskt. 

  

Han började bråka med mig, kastade saker på mig…. knuffade mig… slog och sparkade 

mig…oooo har svårt att berätta mer. 

 

Lena också från Armenien levde i en misshandelsrelation i 45 år och berättar i intervjun en 

händelse där fysiskt våld förekom: 

 

Han slog mig i huvudet så pass mycket att jag svimmade…. och vaknade först på 

sjukhuset…. 

  

Vid kvinnomisshandel och sexuella övergrepp mot kvinnor tvingar en fysiskt starkare människa 

en svagare till något som hon annars inte skulle ställa upp på. Han kanske hotar henne med 

diverse tillhyggen eller genom sitt psykologiska och sociala övertag. Det är också en vanlig 

begreppsförklaring av maktutövning (Eliasson, 1997). 

  

Svartsjuka 
 

Ett annat gemensamt drag som kom fram i intervjuerna var svartsjuka både från de svenska och 

de armeniska männen. Vissa av kvinnorna menar på att deras partners svartsjuka låg till grund 

för misshandeln. Anna-Lena från Sverige berättar att hon hade tvättat en klänning och hängt 



27	
	

upp på tork, då blev mannen galen och trodde att hon skulle vara otrogen mot honom. Detta 

skedde samma dag som han hade torterat henne i skogen 

  

Han började att binda linor i lägenheten, och sa att jag var en hora, och att jag bara 

fick vara hans hora,  och berättade hur lätt han kunde döda mig…...jag trodde att min 

sista stund var kommen….. 

  

Eleonor, också från Sverige berättar att det tog ett par år innan det första slaget kom, och då 

berodde det på mannens svartsjuka. Hon hade pratat “för länge” och “fläkt ut” sig inför en kille 

på en fest, då slog han henne för första gången. Det skedde utomhus på väg hem från festen. 

Lena från Armenien berättar att hennes man var väldigt svartsjuk. Han var väldigt uppmärksam 

mot henne och kontrollerade alltid henne. Lena tog det i början som ett tecken på att han 

verkligen älskade henne. Mari, också från Armenien beskriver mannens svartsjuka på följande 

sätt: 

 

kontrollerade mig alltid…. jag fick inte ens gå ut utan att få tillstånd av honom…när 

jag var ute fick jag inte hälsa på någon av grannarna eller prata med någon. 

  

Eliasson, (1997) skriver att svartsjuka är ett av det vanligaste skälet för både män och kvinnor 

att attackera sin partner med våld. Män hade även andra anledningar, som till exempel att trycka 

på kvinnans prestationer i  exempelvis hushållsarbetet. Det är samma företeelse som vi kan hitta 

i vår egna och i andras kulturer där män anses sig ha rätt att med våld bestraffa kvinnorna på 

olika sätt. 

 

Samhällets stöd 
 

Under detta tema beskriver vi subtemana stöd från vänner och familj, samt hjälp från staten. 

 

Stöd från vänner och familj 
 

I intervjuerna framgår vilka former av stöd från vänner och familj som kvinnorna fick. I Sverige 

valde flertalet av kvinnorna att inte berätta något för sina vänner och familj. Endast en kvinna 

berättade om misshandeln till sina vänner och fick också ett stort stöd av dom. Det framgår att 
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kvinnorna från Armenien inte heller brukade berätta för sina vänner om att de blivit utsatta för 

våld, men däremot så bad de om hjälp från sin familj. Några av dem nämnde att de inte berättade 

för sina vänner dels på grund av att de visste att ingen kunde hjälpa dem på något sätt och dels 

att de inte ville att alla skulle veta om det. Återkommande är också att de pratade om skam -de 

inte vill avslöja för någon hur de har det i sin relation. 

 

Det är skamligt (Anna, Lena). 

 

Många gånger har de armeniska kvinnornas föräldrar, eller andra medlemmar från familjen sett 

och förstått att det förekommer våld i hemmet. Men kvinnorna i denna uppsats fick inget stöd 

från familjen. De valde istället att blunda för problemet av olika anledningar. Mari berättar att 

hennes man slog henne ända sedan bröllopsdagen och hon ångrade sig redan den dagen och 

bestämde sig för att lämna honom. Men hon fick inget stöd från sin familj. Hennes föräldrar 

tyckte att hon måste acceptera sitt öde och klara sig själv. 

 

Han har slagit mig sedan bröllopsdagen. Han var så full…. Jag har ångrat mig redan 

den dagen och bestämde mig att lämna honom på en gång, men fick inget stöd från min 

familj…. Mina föräldrar sa till mig att jag måste våga klara mig och acceptera mitt 

öde…. de sa att det är ingen fara att ens man ibland slår sin fru … 

 

Birgitta från Sverige var rädd att berätta för hon trodde att hon förtjänade misshandeln, att det 

var henne det var fel på. Anna-Lena och Eleonor som levde i “missbruksvärlden” berättar att 

alla visste vad som pågick. De kunde få ”tycka synd om” blickar och så, men ingen vågade säga 

eller göra något. Eleonor berättar: 

 

Det är ett pris man får betala i drogvärlden. Där gäller inte samma regler som i den 

riktiga världen. 

  

Tre av fyra kvinnor i Sverige valde att inte berätta något för sina vänner och familj, vilket i sin 

tur gjorde det svårt för anhöriga att göra något. De höll tyst och byggde upp en fasad vilket till 

slut gjorde att de blev mer och mer inbundna. Sara berättar att när hennes pojkvän var otrogen 

så blev det som en lättnad, för då hade hon en anledning att lämna honom. Det vågade hon prata 

om. Sara har än idag inte berättat allt för sin mamma och sina vänner. De vet bara en bråkdel 

berättar hon. 
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Hjälp från staten 
 

I materialet framgår att för kvinnorna i Armenien så var det mer regel än undantag att 

misshandeln i hemmet inte anmäldes till polisen. Bara en av fyra respondenter vände sig till 

polisen två gånger men fick varken stöd eller förståelse därifrån.  Rosa från Armenien berättar: 

 

Jag gick till polisen två gånger och berättade att han misshandlar mig…. men du vet 

själv hur funkar det i vårt land…. första gången när jag gick till polisen de sa att jag 

borde skämmas och att en “riktigt” kvinna anmäler inte sin man…… andra gången när 

jag gick och klagade, de svarade så ”kom tillbaka om sex månader om det blir värre 

 

Kvinnorna i Sverige tyckte det var lättare att vända sig till olika myndigheter och liknande än 

att berätta för vänner och familj. Sara från Sverige berättar: 

  

Jag ringde till kvinnojoren för att prata av mig lite, jag fick en tid samma dag, allt det 

jag sa hade de hört förut…… 

  

Kvinnorna i Sverige upplevde det inte riktigt lika skamligt att vända sig till myndigheter istället 

för till vänner och familj. Det var lättare att prata med någon utomstående som inte kände dem. 

Birgitta, Eleonor och Anna-Lena i Sverige berättar att många gånger när polisen kom så 

uppmuntrade de kvinnorna att anmäla sina män. Polisen tog ofta god tid på sig att prata och 

lyssna på kvinnorna och berättade vilket stöd som fanns att få.  Två av fyra kvinnor i Sverige 

anmälde misshandeln, men båda tog tillbaka anmälan. 

 
Missbruk 
 

Under detta tema beskriver vi subtemat alkohol och narkotika. 

 
Alkohol och narkotika 
 

Alkohol och/eller narkotika är faktorer som spelar en stor roll i våra respondenters liv. Kvinnor 

som missbrukar eller som lever med en som missbrukar är en särskilt utsatt grupp av flera skäl. 

Missbruk leder till olika hälsoproblem, ekonomiska problem, bostadslöshet och kriminalitet. 

Att utöver detta utsättas för misshandel i form av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld gör att 
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denna grupp kvinnor är i behov av särskilda stödinsatser. I våra intervjuer framkom det att två 

av fyra kvinnor från Sverige hade problem med alkohol och narkotika, de levde också 

tillsammans med män med samma problematik. Tre av fyra kvinnor i Armenien levde med män 

som hade alkoholproblem. Ingen av kvinnorna i Armenien hade problem med alkohol eller 

narkotika. De två kvinnorna från Sverige som själva missbrukade beskrev en destruktiv vardag. 

Anna-Lena från Sverige berättade att hon redan som 15-åring blev tvångsinjicerad med 

amfetamin av sin dåvarande pojkvän. Han ville att hon skulle bli beroende, både av drogen, 

men även av honom eftersom det var han som höll staden med amfetamin. 

 

Ingen ville gå på honom, för då fick dom inte köpa droger, så han hade sån makt där 

 

Eleonor berättar att hennes kille tryckte ner henne i sängen och var väldigt hårdhänt, hon 

upplevde det som våldtäkt. Detta skedde oftast när han var påverkad av alkohol eller andra 

droger. 

 

Jag var hans ägodel i sängen och skulle ställa upp på precis allt. Det var som våldtäkt 

kan man säga, men sen fick jag ju min belöning……...en sil……. 

 

Anna, Mari och Rosa från Armenien berättar att den fysiska misshandeln alltid förekom i 

samband med att mannen var alkoholpåverkad. 

  

Att alkohol förekommer i samband med kvinnomisshandel är inte detsamma som att alkohol är 

orsaken till misshandeln, eller det som utlöser det. Sambandet kan ha många olika 

dimensioner.   

 

Att förstå våldet 
 

Ingen enskild teoretiker kan ensamt förklara fenomenet våld i nära relationer utan flera 

teoretiker behövs eftersom våld i nära relationer är ett så pass komplex fenomen. För att förstå 

våldet använder vi oss av Hirdman vars teori ligger på ett mer övergripande plan, och Lundgren, 

Hydén samt Eliassons teorier och förklaringsmodeller. 
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Hirdman menar att kvinnorna har setts som mer resurssvaga än männen. Denna uppfattning om 

kvinnornas bristande resurser gör att de uppfattades ha sig själva att skylla, konsekvensen blir 

att problematiken, dvs maktrelationerna mellan grupperna män och kvinnor som ligger i 

systemet blir osynligt. Hirdman framhåller istället att det handlar om makt. Manligt och 

kvinnligt ses som varandras motsatser, vilket medför att kvinnor och män spelar på olika arenor 

i samhället, vilket bildar en genusordning. Könen hålls isär av samhället och det är det som 

skapar skillnader mellan män och kvinnor. Den manliga överordningen menar hon yttrar sig 

bl.a. i att det män gör betraktas som mer dyrbara, tex att männen tjänar mer än kvinnor, har mer 

makt än kvinnor och betraktas som norm, medan kvinnor ses som undantag och som avvikande. 

Hon menar vidare att denna ordning skapas och upprätthålls både på det personliga planet och 

strukturella planet av såväl kvinnor som män.   Hirdman kallar detta för genussystem (Hirdman, 

1988).  

 

Centralt i kvinnornas berättelser och det som har genomsyrat hela den här uppsatsen är just 

maktbegreppet, och framförallt mannens makt över kvinnan.  Våld är en maktutövning. Att 

tvinga en annan att göra något mot sin vilja är makt. Våld och makt är att ha kontroll över andra 

människor. Det är just detta med makt och kontroll som är mannens drivkraft. 

 

Kvinnorna i vår uppsats berättar inledningsvis att våldet trappades upp gradvis. Oftast börjar 

det med psykisk misshandel, kontroll och maktutövning som därefter övergår till fysisk 

misshandel. Kvinnorna förbereds mentalt innan det fysiska våldet blir till ett faktum. När 

kvinnan förbereds mentalt eller som Lundgren uttrycker det, anpassning mot underordning så 

blir det första slaget bara ett fortsatt steg i en process där mannen försöker vinna full kontroll 

över kvinnan (2001) Mannen har redan vunnit en viss makt och kontroll över henne genom de 

första stegen i normaliseringsprocessen. I tidigare forskning som Valente & Jensen (2000), 

Lucena et.al, (2016), Walker, (2009) beskriver denna fas för uppladdningsfasen där spänningen 

byggs upp och kan innehålla verbal misshandel samt slag. Här förnekar ofta kvinnan våldet och 

lägger skulden på sig själv. Hydén beskriver denna fas som våldets förhistoria där den ena 

partnern är missnöjd med den andra och startar ett gräl, det vill säga parterna inrättar en 

hierarkisk ordning där en maktkamp utspelar sig (1995). 

 

Våra respondenter ger uttryck för det som Lundgren beskriver att mannen har makten, och att 

de redan har anpassat sig innan mannen börjar bruka fysiskt våld mot henne. Hydén menar 
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däremot att det är en konflikt mellan parterna som föranleder våldet (1995), vilket inte 

förekommer hos någon av våra respondenter. 

 

Eliasson skriver i sin bok Mäns våld mot kvinnor (1997) att en amerikansk psykolog vid namn 

Leonore Walker kallar den smygande isoleringen som samtliga kvinnor beskrev i våra 

intervjuer för “social misshandel”, vilket är ett passande ord eftersom kvinnorna under olika 

omständigheter gradvis skiljs från sina vänner och familj.  I realiteten tvingas hon att i princip 

välja mellan mannen och sina vänner, släktingar, och arbetskamrater. Även Eliasson (1997) 

beskriver hur denna isolering gradvis byggs upp. Hon beskriver det som att mannen till en 

början kränker kvinnornas ”specialområden” såsom hur hon sköter hushållssysslorna. Att hon 

är värdelös på att laga mat och städa etc. Detta känslomässiga våld trappas gradvis upp och 

mannen nedvärderar kvinnans familj och hennes val av vänner.  Detta leder så småningom till 

att kvinnans självbild och självförtroende bryts ner.  

 

Bakom den här drivkraften finns det en rädsla hos mannen att hon ska lämna honom. Mannen 

försöker därför få kvinnan att bli så beroende av honom som möjligt (Eliasson, 1997). Precis 

som några kvinnor i vår uppsats beskriver så brukar oftast mannens makt över kvinnan 

introduceras med en överdriven uppvaktning med presenter och blommor. De är oftast i början 

väldigt omtänksamma och vänliga, men detta är drag hos dem som fort kan bli deras motsats 

menar Eliasson (1997). Det är den så kallade normaliseringsprocessen (Lundgren, 2012) som 

gör att det psykiska och fysiska våldet kan fortgå i förhållandet och även öka i frekvens och 

omfattning med tiden de menar att våldet och hoten blir normaliserade och att de inte finner det 

konstigt längre. Våldsamma handlingar och beteenden blir en del av vardagen. De akuta 

våldshandlingar som framgår i vårt material var sparkar, knuffar, strypning och slag och som 

inte berodde på någon speciell händelse. Anledningen till våldet var för dom svårt att förstå 

eftersom det ofta skedde helt oprovocerat. Några av kvinnorna beskriver att oftast var det 

männens fantasier om att kvinnorna exempelvis varit otrogna som föranledde våldet. 

 

När det psykiska våldet övergått till fysiskt våld beskriver Hydén det som själva våldsakten 

(1995, 65). När mannen första gången slår kvinnan så vet hon att mannen är kapabel till att 

bruka våld för att få sin vilja igenom, och blir då en del i deras gemensamma parprojekt (ibid). 

Lundgren kopplar våldet till övergripande normer som är godtagbara i samhället (2004). 

Valente och Jensen (2000) Lucena et al, (2016) och Walker, (2009) beskriver denna fas i sin 

forskning om våldsakten som en urladdningsfas. Då har spänningen från fas ett ökat och leder 
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därmed till en akut våldshandling. De män som våra kvinnor talar om var noga med att slå 

kvinnorna på sådana ställen där det inte var synligt för omgivningen, så att familj, vänner, och 

bekanta inte skulle märka att kvinnorna hade blivit slagna. Kvinnorna försökte på olika sätt att 

dölja blåmärken till exempel genom att skyla sig i omklädningsrummet på jobbet. Hydén (1995) 

förklarar det med att en kvinna som gör allt för att dölja misshandeln, som kanske söker hjälp 

för sina skador utan att säga något om hur skadorna uppkommit, mest troligtvis inte är redo att 

lämna sitt förhållande. 

 

Många av kvinnorna i våra intervjuer beskriver också att de inte hinner reflektera över det som 

har hänt. De skuldbelägger sig själva för hoten och våldet, och anser att de inte är tillräckligt 

bra och måste därför ändra på sig. Troligtvis kommer hon att tro på det mannen säger om att 

hon är omöjlig och oduglig och ser sig själv som förtjänt av slagen. I detta skede talar Lundgren 

om en gradvis gränsförskjutning. Det innebär att våldet omtolkas och blir därmed legitimerat 

(2012). Huvuddelen av kvinnorna i vårt material beskriver att de har en önskan om att mannen 

ska ändra sig, att han ska bli som han var i början, den uppvaktande och passionerade mannen 

som de blev förälskade i. När mannen ångrar sig och vill be om förlåtelse och skämmer bort 

kvinnan på olika sätt så inger det kvinnan hopp om att allt kan bli bra igen. Det är också därför 

många stannar kvar i relationen, dels på grund av rädsla, men också eftersom det funnits bra 

stunder i deras förhållande.  Denna process kan förklaras med hjälp av Hydéns teori om 

våldsaktens efterspel som ingår i neutraliseringsprocessen (1995). Valente och Jensen (2000) 

Lucena et al, (2016) och Walker, (2009) beskriver denna fas som avspänningsfasen, vilket 

kännetecknas av skuld och skam, välvilja och ett älskvärt beteende från mannen som också ofta 

lovar att detta var absolut sista gången. Hydén menar också på att om män tar avstånd från sina 

handlingar och visar underordning i förhållandet, så har förhållandet större chanser att överleva, 

men därmed inte sagt att våldet kommer att upphöra. Ofta för att kunna komma sig ur detta 

underläge så använder männen sig av våld igen för att återigen komma i överläge (1995). 

 

Vi noterade att kvinnorna i våra intervjuer beskrev våldet som ett berg och dalbana, att det fanns 

perioder då det var bättre och sämre i deras förhållanden. Lundgren (2012) förklarar detta med 

att männen pendlar mellan våld och värme. Det blir ett känslomässigt beroende. Han blir snäll 

och vill ta hand om kvinnan efter misshandeln, vilket gör att kvinnan börjar fokusera på dessa 

stunder då han är snäll. Gränserna suddas ut och det blir svårt för kvinnan att veta vad som är 

kärlek och vad som är våld. Hon menar att växlandet mellan våld och värme är det mest 

effektiva sättet att internalisera våldet hos kvinnan. Genom att ge kvinnan vila och tröst och 
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vara snäll och god emellanåt, skapar han ett känslokaos hos kvinnan vilket gör att hon inte vet 

vad hon vill. 

 

I vårt material återfinns en tydlig koppling till alkohol och narkotika och våld mot kvinnor. I 

Armenien var det tre av fyra män som hade ett alkoholmissbruk. I Sverige var det två av fyra 

män som hade alkoholmissbruk, och två kvinnor som själva var alkohol och 

narkotikamissbrukare.  Det visas även i många studier att det finns ett starkt samband mellan 

missbruk och partnervåld (Barnett & Fagan, 1993, Daigneault et al 2009, Fals-Stewart, et al, 

2003, Stuart et al., 2008). Oftast möttes kvinnorna i våra intervjuer som själva missbrukade av 

en oförståelse och okunskap av dem som ska ge dem hjälp och stöd. De upplevde många gånger 

att de blev fördomsfullt bemötta och fick därmed en negativ bild till flertalet myndigheter. 

Många uttryckte också en rädsla för att deras missbruk skulle komma till myndigheternas 

vetskap. De minskade möjligheterna för kvinnorna gör att beroendet av den som slår henne 

ökar och känslan av att det inte finns någon hjälp att få stärks. 

 

De svenska kvinnorna som själva missbrukade i vår undersökning hamnade även i en 

beroendeställning till sina män på grund av sitt narkotikaberoende. Kvinnorna blev dubbelt 

beroende, dvs. han var mannen i hennes liv men han var även den som försåg henne med 

droger.  Eftersom det var han som såg till att det fanns droger tillgängliga hade kvinnan inte 

mycket att sätta emot. Hon fick "härda ut" med att bli misshandlad och förnedrad för hon var 

rädd för att hon själv annars skulle behöva ordna drogerna. Båda kvinnorna såg våldet som 

något som ingick i ”missbrukskulturen” De levde helt enkelt med det som en naturlig del av 

tillvaron. Det var inte på grund av att kvinnan vande sig vid våldet enligt Lundgrens 

normaliseringsprocess (2012) utan det var för att det helt enkelt går till så i "missbruksvärlden" 

som båda kvinnorna uttryckte det.  Detta framför även Eliasson (1997) där hon menar på att det 

är känt att det förekommer mycket våld mot kvinnor i missbrukarkretsar. Eliasson kan inte helt 

acceptera Lundgrens (1993) normaliseringsprocess av våldet. Hon menar att den antagligen 

gäller för många våldsrelationer men att vi inte vet hur generell den är. 
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Slutsatser och diskussion 
 

Att besvara uppsatsens frågeställningar 
 

Syftet med vår uppsats var att belysa problematik och få en ökad förståelse för hur det är att 

leva i en relation präglad av våld i Sverige och i Armenien.  Vi ville undersöka erfarenheter hos 

kvinnor i Sverige och i Armenien som levt i en våldsrelation, samt undersöka vilken upplevelse 

av stöd kvinnorna har fått av vänner, familj och myndigheter. I uppsatsen har vi lyft 

misshandlade kvinnors problematik genom att belysa deras liv och vardag. Vi har analyserat 

fyra kvinnors berättelser i Sverige och fyra kvinnors berättelser i Armenien. Vi har besvarat 

uppsatsens frågeställningar med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och kvalitativ 

innehållsanalys. 

  

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

snarlika upplevelser om hur det är att leva i en relation präglad av våld. Samtliga kvinnors 

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

började tillhöra deras vardag. De hade olika strategier för att lyckas hantera sitt vardagsliv. 

Gemensamma drag var att kärleken inledningsvis började med en stark förälskelse för både de 

svenska och de armeniska kvinnorna. Kärleken låg som grund till förhållandet. Samtliga 

kvinnor valde själva sina män. Majoriteten av kvinnorna sa att förhållandet var bra till en början, 

men sakta men säkert så smög sig den psykiska misshandeln in, och därefter den fysiska. Många 

av kvinnorna märkte inte detta förrän långt senare. Samtliga kvinnor hoppades även på en 

förbättring och trodde på att mannen skulle sluta eller förändra sig. 

 

Kvinnornas känslomässiga upplevelser av våldet uttryckte sig på lite olika sätt beroende på 

vilken kontext de befann sig i. Deras vardag och sociala liv blev kraftigt begränsat eftersom de 

blev isolerade från vänner och familj. Känslor såsom nedstämdhet, ångest, livsleda och oro 

präglade ständigt deras vardag. Barnen och eller arbetet om de hade något sådant var det som 

höll kvinnorna uppe. Vi såg ingen skillnad när det gäller kvinnornas känslomässiga upplevelser 

oavsett om de bodde i Sverige eller i Armenien. Däremot så fanns det skillnader när det gällde 

stöd från familj och vänner, samt vilken hjälp de fick från staten. Tre av fyra kvinnor i Sverige 

berättade ingenting till sin familj eller vänner, trots att de visste att de kanske skulle ha fått hjälp 

eftersom det inte skulle vara lika accepterat att leva med en man som slår i den svenska familjen. 

De armeniska kvinnorna däremot sökte ofta hjälp hos sin familj men fick då rådet att stå ut. De 
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största skillnaderna i vår undersökning såg vi när det gällde stöd och hjälp från staten. I Sverige 

så rådde polis och socialtjänst och andra organisationer att anmäla samt hjälpte även till med 

mycket stöd för kvinnorna. Men kvinnorna valde ändå att inte berätta eller att anmäla, mest 

troligt på grund av att man skämdes, men även uppfattningen att de inte skulle orka gå igenom 

en rättsprocess, eftersom då spelas allt upp igen. Det skulle bli alltför jobbigt känslomässigt. 

En av fyra kvinnor i Armenien vågade anmäla sin man, men fick inget stöd vare sig från polis 

eller rättsväsende eftersom våld i hemmet i Armenien ses som en familjeangelägenhet och det 

är också orsaken till varför de andra kvinnorna inte anmälde sina män. De antog vad svaret 

skulle bli. 

 

När det gäller kvinnorna som missbrukade i Sverige hade de oftare svårare att bryta upp från 

den våldspräglade relationen då partnern många gånger var den som försåg henne med alkohol 

eller droger och därmed upprätthöll hennes missbruk. Dessa kvinnor hade dessutom svårare att 

söka hjälp på skyddade boenden eftersom många av dessa boenden inte tog emot missbrukare, 

vilket i sin tur gjorde att kvinnorna inte bemöttes som brottsoffer i första hand utan mer som 

missbrukare. Detta förstärkte även deras negativa bild kring myndigheter.  

 

I ett land med en alkoholkultur som Sverige har kopplingen mellan alkohol och våld mot 

kvinnor fått uppmärksamhet. Alkoholkulturen i Armenien ser annorlunda ut jämfört med 

Sverige. Armenien har inget alkoholmonopol som Sverige vilket gör att alkohol är mer 

tillgängligt där, alkoholen finns med i vardagen på ett sätt som det inte gör i Sverige. Alla 

kulturer som använder alkohol har oskrivna regler och traditioner angående dess 

användningsområden, för vilka syften och vid vilka tillfällen och med vilka personer som 

alkoholen används. Vissa kulturer accepterar en förhöjd alkoholkonsumtion och det blir en 

användbar ursäkt för att bete sig på ett sätt som annars inte vore acceptabelt. Man får leva ut 

annars förbjudna impulser. Att se alkohol som orsak till våldet är en enkel förklaring menar 

Eliasson. Men en förklaring som både mannen och kvinnan lätt kan ta till sig (1997). Hydéns 

undersökning (1995) visar på att alkoholen inte kunde förklara mycket när det gällde våldets 

ursprung. Men däremot menar hon att alkoholen kan ha betydelse för vilka former våldet kom 

att få till och vilka konsekvenser det kan få. 
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Slutdiskussion 
 

Våld i nära relationer beskrivs ofta som ett kvinnoproblem, men vi anser att våld i nära 

relationer är ett problem som rör och berör oss alla. 

 

Uppsatsen vi har skrivit berör enskilda personer men har en betydelse som går utöver det privata 

eftersom det handlar om ett socialt och ett samhälleligt fenomen. För att förstå våld i nära 

relationer, veta hur vi ska kunna hjälpa dessa kvinnor och bekämpa fenomenet provade vi 

undersöka den här processen med hjälp av olika teorier, samt med hjälp av kvinnornas 

subjektiva upplevelser av våldet. Våld i nära relationer är som vi beskrivit ett utbrett problem 

som sträcker sig över alla geografiska områden och samhällsklasser. Att det ens existerar är ett 

tydligt tecken på att vi hittills inte lyckats bygga ett samhälle som följer FN:s deklaration kring 

mänskliga rättigheter. Omfattningen av våld mot kvinnor är så stort att det idag kan betecknas 

som ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem med allvarliga konsekvenser. Det mesta 

kvinnovåldet sker inom hemmets väggar, oavsett om man bor i Sverige eller i Armenien och 

effekterna av våldet är förkrossande för kvinnan och innebär en gradvis nedbrytning och ett 

utanförskap som i sin tur försvårar för kvinnan att ta sig ur förhållandet vilket vår uppsats också 

beskriver. 

 

I Sverige ser man ser inte kvinnomisshandel som en familjeangelägenhet utan mäns våld mot 

kvinnor ses som ett samhällsproblem vilket innebär att det ställs krav på samhället att agera och 

vidta åtgärder. Trots detta så väljer många kvinnor i Sverige att varken anmäla eller prata med 

sina vänner och familj. I vårt resultat framgår det att en av anledningarna till att kvinnorna inte 

berättade var att de upplevde skam över sin situation. De har alla hört att man ska lämna sin 

man om han slår henne, och att de borde veta bättre, men i verkligheten är det inte så enkelt. 

Kvinnorna uttryckte även en oro för vad andra människor skulle tycka och tänka om de visste 

hur deras relation såg ut. 

 

I Armenien, som på många andra ställen ses kvinnovåld mer som en familjeangelägenhet än 

något som staten ska ta tag i. Den första fråga som ställs av polis, åklagare och domare är ”vad 

gjorde hon för att uppmuntra detta?” Mäns våld mot kvinnor skiljer sig från land till land vad 

gäller våldets omfattning och specifika uttryck. Men det är nog snarare en fråga om 

gradskillnader än artskillnader. Det könsrelaterade våldets orsaker har vissa gemensamma rötter 

oavsett var det äger rum, samt vilket uttryck det tar. Mäns våld mot kvinnor uppstår inte i ett 
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tomrum utan hämtar kraft ur samhälleliga föreställningar, värderingar och attityder samt 

uttalade och outtalade diskriminerande beteenden som leder till kvinnors underordning och 

mäns överordning i samhället, det vill säga en hierarkisk ordning mellan könen. Just därför är 

en viktig insats att förebygga våld i nära relationer och att sprida kunskap och arbeta med 

värderingar och attityder så att kvinnor som utsätts för misshandel vågar tala om det utan att 

skämmas. 
 

Det är av stor vikt att forskning kring våld i nära relationer fortsättningsvis genomförs och att 

man håller debatten levande. Något som kan vara betydelsefullt för fortsatt forskning kan vara 

forskning kring vad kvinnorna skulle behöva för att våga berätta för vänner och familj. Vilka 

insatser behövs från samhället för att kvinnor ska få bort den skamkänslan de känner och våga 

berätta för sina nära och kära att de lever i en våldsrelation och därmed också få hjälp att ta sig 

ur den. 

 

Syftet med vår uppsats var att belysa problematik och få en ökad förståelse av hur det är att leva 

i en relation präglad av våld i Sverige och Armenien. Vi hoppas och tror att vår uppsats kan 

bidra till en ökad förståelse för misshandlade kvinnors problematik, och vi hoppas även att vi 

har väckt nya frågor och tankar kring ämnet. Det har varit oerhört lärorikt och berikande, men 

stundtals också väldigt smärtsamt att skriva denna uppsats. 
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Bilaga 1. Informantbrev 
Hej! 

Vi heter Camilla Sandberg och Ripsime Karapetian och studerar sociologi/socialpsykologi vid 

sociologiska institutionen, Umeå universitet. Under våren skriver vi vårt examensarbete och 

vår uppsats kommer att handla om våld i nära relationer och baseras på intervjuer. 

Syftet med vår uppsats är att belysa problematik och få en ökad förståelse av att leva i en relation 

präglad av våld. Vi vill undersöka erfarenheter och upplevelser hos kvinnor i Armenien och 

Sverige som levt i en relation präglad av våld och hur man förhåller sig till det i relation till den 

kontext man befinner sig i. 

Vi planerar att göra flera intervjuer med kvinnor från Armenien och Sverige. Intervjuerna 

beräknas ta mellan 45–60 minuter och kommer att spelas in för att sedan kunna analyseras. Vi 

kommer att anonymisera deltagarna i studien på så sätt att namn och personliga uppgifter inte 

kommer finnas med i examensarbetet. Alla personuppgifter kommer att förvaras så att 

obehöriga ej kan ta del av dem. Deltagandet kan när som helst avbrytas på den intervjuades 

begäran. Vi skulle uppskatta om intervjuerna kan genomföras så snart som möjligt i april 

månad. Om du är intresserad av att delta eller har några frågor kan du kontakta någon av oss 

(se kontaktuppgifter nedan). 

Hoppas vi hör från er/dig! 

Med vänliga hälsningar 

Camilla Sandberg och Ripsime Karapetian                                                                                     

E-mail: camilla.sandberg75@hotmail.com                                          

Tel: 073-0256578, (Camilla)                                                    

Tel: 073-7002162 (Ripsime) 

E-mail: ripsimekarapetian@hotmail.com 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Tiden före misshandeln (förhistoria) 

1. Berätta lite om dig själv (Familj, ålder, arbete, kontaktnät, barn, uppväxt etc.) 

2. Hur många förhållanden har du levt i där våld förekommit? 

3. Berätta hur ni träffades. 

4. Hur var ert förhållande i början? 

Tiden då misshandeln pågick (våldsakten) 

5. Hur började misshandeln, (psykiskt & fysiskt)? (Missbruk av något slag?) 

6. Hur ofta skedde det? 

7. Hur reagerade du på misshandeln? 

8. Hur påverkade misshandeln ditt vardagliga liv?   

9.  Hur påverkade misshandeln ditt sociala liv?   

10. Hur påverkade misshandeln dig som person? 

11. Vill du berätta om någon händelse i ert förhållande där du utsattes för misshandel. 

12.  Berättade du för någon om vad som pågick? 

Tiden efter misshandeln (efterspelet) 

13. Bad han om förlåtelse efter misshandeln? Hur betedde han sig? 

14. När du levde i detta förhållande, upplevde du då att du fick stöd och hjälp utifrån? (Vem, 

vilka, hur såg stödet och hjälpen ut?) 

15. Visste du vart du kunde vända dig? 

16.  Vad var det som gjorde att du lämnade förhållandet? 

17. Vet du hur lagen kring kvinnomisshandel ser ut i det land du bor? 

18. Anmälde du honom någon gång? 

 


