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 Sammanfattning  
                  Varje dag blir ett stort antal kvinnor misshandlade eller hotade av sina män.  

Enligt BRÅ1 anmäldes det år 2004 16 975 fall av misshandel mot kvinnor där 

gärningsmannen är bekant med offret. 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på varför vissa kvinnor stannar kvar i 

ett förhållande där hon varje dag riskerar sitt eget liv genom att bli misshandlad av 

den person som ska älska henne mest i hela världen.  

Jag har valt att göra en skrivbordsundersökning. Jag har valt att studera ett antal 

böcker på området. Från en av dessa har jag valt ett antal intervjuer som jag 

analyserat. 

Jag tror att nästan alla kvinnor som stannar kvar i en relation där hon blir 

misshandlad genomgår en normaliseringsprocess. Om de inte hade genomgått den 

här processen skulle de troligtvis ha lämnat mannen redan vid första slaget.  

Vissa författare anser, utifrån en feministisk teori, att män slår för att kontrollera 

en kvinna och att detta är möjligt för att samhället inte är jämställt och att 

misshandeln då accepteras. Dessa kvinnor stannar alltså kvar för att 

samhällsstrukturen ser ut på det sättet att kvinnorna tror att det bara är att 

acceptera att bli misshandlad eftersom kvinnan är underlägsen mannen. 

Den slutsats jag drar av litteraturen blir att de män som har problem med att 

kommunicera med kvinnan känner sig i underläge när det blir diskussioner. Detta 

leder då till att det är lättare att ta till nävarna när man inte längre orkar göra sig 

förstådd verbalt. Att slå är en makt- och kontrollutövning på högsta nivå där 

männen vet att det dom gör är fel. 

Att misshandla eller hota sin fru, flickvän eller sambo är ett medvetet val där de 

här männen aldrig slår kvinnan utanför husets låsta dörrar eller på ställen där 

någon kan upptäcka misshandeln. 

 

                                                
1 Brottsförebyggande rådet 
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1. Inledning 
Varje dag blir ett stort antal kvinnor misshandlade eller hotade av sina män. Jag 

har i detta arbete valt att gå in närmare på vad det beror på att vissa kvinnor 

stannar kvar i en relation där hennes man misshandlar henne. 

Enligt BRÅ2 anmäldes det år 2004 16 975 fall av misshandel mot kvinnor där 

gärningsmannen är bekant med offret. Det är osäkert om de enskilda 

tjänstemännen inom samhällets institutioner som domstolar, polis och sociala 

myndigheter men också vanliga samhällsmedborgare förstår hur många kvinnor 

som blir misshandlade och hotade varje dag. Siffran ovan innefattar ändå inte alla 

de fall av misshandel som är oanmälda. Det finns ett stort mörkertal när det gäller 

våld i nära relationer. Mörkertalet beror på att kvinnan inte vill anmäla den man 

hon faktiskt en gång har älskat.3 Dessutom kanske hon har anmält honom förut 

utan att det ledde vidare till en rättegång. Jag tror att det kan kännas mentalt 

jobbigt att gå igenom samma process igen utan resultat. Hon är ju redan psykiskt 

nedbruten av all misshandel hon tvingats gå igenom.  

Jag hoppas att med det här arbetet kunna öka samhällets förståelse för vad dessa 

kvinnor tvingas gå igenom och även hitta verktyg för att få bukt med problemet. 

Jag har tidigare studerat våld i nära relationer och fått kunskap om situationen i 

Sverige idag. Det som förvånade mig var hur passa många anmälda fall som 

gjordes varje år och hur pass svårt det är att utreda den här typen av brott. Det är 

ofta som kvinnorna, som blir misshandlade, blir hotad av sin man om hon inte ”tar 

tillbaka anmälan”. Även om det inte går att ta tillbaka en anmälan blir det väldigt 

svårt att göra en utredning när kvinnan inte vill medverka. Mycket utav 

utredningen bygger ju på hennes berättelse. 

                                                
2 Brottsförebyggande rådet 
3 http://www.man-net.nu/aemnomr/inftor01.html 
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1.1 Bakgrund 

Jag har i den här uppsatsen valt att fokusera på varför en del kvinnor stannar kvar i 

ett förhållande där hon blir misshandlad och riskerar sitt liv. Jag tycker att det är 

ett väldigt intressant ämne eftersom jag, som polis, kommer att möta dessa kvinnor 

och män dagligen. De senaste åren har det förts en livlig debatt i media om 

kvinnomisshandel men det har inte framkommit vad det egentligen beror på, att 

vissa stannar kvar. Varje dag skrivs det om nya fall där kvinnor blir slagna och 

ändå tror jag inte att människorna i samhället förstår vilket stort problem det är. 

Det kan handla om att människor inte orkar öppna ögonen för vad som faktiskt 

sker eller också handlar det om okunskap. För att det ska bli någon förändring 

måste samhället börja engagera sig för vad som faktiskt sker i många familjer här i 

Sverige. Enligt den ”feministiska teorin”4 handlar våld i nära relationer om att 

mannen styr kvinnan, utifrån egna intressen, genom våld.  

Varför en kvinna stannar kvar i ett förhållande där hon bli slagen eller hotad kan 

förklaras genom en normaliseringsprocess5 där kvinnan successivt blir utsatt för 

våld och därmed accepterar det, då hon ser det som en naturlig del i vardagen.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är finna orsaker till vad det beror på att vissa kvinnor 

stannar kvar i en destruktiv relation. Jag vill öka kunskapen hos läsarna om varför 

kvinnorna stannar kvar hos en man som slår dem och hoppas att det här arbetet 

ska ändra många människors felaktiga syn på vad som egentligen händer med en 

kvinna som bli misshandlad. Jag tror att om människorna i samhället förstår vad 

det beror på är det lättare att kunna hjälpa dessa kvinnor och män. 

                                                
4 Sarnecki Jerzy, Introduktion till Kriminologi, (Lund 2003) 
5 Isdal Per, Meningen med Våld, (Stockholm 2001) 
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1.3 Frågeställningar 

Varför stannar en kvinna kvar i ett förhållande där hon riskerar sitt liv? 

Hur ska man kunna öka kunskapen hos andra om denna problematik/om dessa 

brott?  

              

1.4 Avgränsningar 

Då jag har valt ett stort ämne med mycket litteratur har jag inriktat mig på vad det 

beror på att en kvinna stannar kvar i ett förhållande där hon blir misshandlad. Jag 

har bara tittat på brott begångna mot kvinnor i Sverige. Jag har läst ett tiotal 

böcker men begränsat mig till att använda mig utav fem av dessa. Den litteraturen 

har på ett tydligt sätt beskrivit vad man kan finna för orsaker till att vissa kvinnor 

stannar kvar i en destruktiv relation. De andra fem böckerna beskrev mest vad det 

berodde på att vissa män misshandlar sina kvinnor och vad det finns för olika sätt 

att få dem att sluta slå.  

Jag utgår bara från mäns våld mot kvinnor där gärningsman och offer känner 

varandra och ej våld där gärningsmannen är okänd för offret. 

Då det finns många olika teorier i ämnet har jag valt att endast titta på två stycken. 

Den feministiska teorin samt normaliseringsprocessen. Jag har valt dessa två då 

jag tror att de är lättförståliga för alla. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Jag har utgått från fem olika böcker och gjort kvalitativa litteraturstudier samt 

studerat tidigare intervjuer, från boken ”Tills döden skiljer oss åt” 6, med kvinnor 

som levt i en misshandelsrelation. Dessa kvinnor representerar, i den här 

uppsatsen, kvinnan som individ. I arbetet benämns kvinnorna som Pernilla och 

Eva. 

                                                
6 Anonyma kvinnor, ”till döden skiljer oss åt”, (Roks, Umeå 1998) 
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2. Teori 
Det finns något som heter normaliseringsprocess7 där man pratar om att då våldet 

trappas upp successivt från att först ”bara” ha varit hot till att sen utvecklas till 

fysisk misshandel så ”vänjer” sig kvinnan vid detta och anser att våldet är en 

normal del av vardagen. Genom att våldet ofta trappas upp väldigt långsamt är det 

svårt för den misshandlade kvinnan att hinna bryta i tid. Hon står ut med mer och 

mer våld. Hon kan bli utsatt för fysiska, psykiska, verbala, sexuella, ekonomiska 

och själsliga övergrepp. 

Som exempel kan nämnas en kvinna som träffar en man som till en början kanske 

försiktigt talar om att han inte tycker om en av hennes kompisar och att han inte 

vill att de ska umgås. Självklart vill hon göra honom till lags och säger att hon kan 

umgås med kompisen när inte han är med. Det kanske han går med på. Eftersom 

hon vet att han inte tycker om kompisen blir det inte så roligt att umgås. Till slut 

känns det kanske enklare att inte umgås alls. Eller också har han påverkat henne, 

till att inte tycka lika bra om henne, utan att hon själv vet om det. Efter ytterligare 

en tid så säger han att han blir svartsjuk när hon har kjol på sig. Hon säger kanske 

då att hon har på sig vad hon vill men nästa gång det är fint väder ute så är det inte 

så roligt att ta på sig den där kjolen för hon vet ju att det då blir bråk. Och dom 

som ska ha mysig picknick just idag. Då vill hon ju att allt ska vara bra. Detta 

fortsätter och trappas upp tills han kanske misshandlar henne fysiskt.  

Jag kommer även att titta närmare på den feministiska teorin8. 

Teorin bygger på att samhället i Sverige består av olika samhällsklasser. Klasserna 

har mer eller mindre makt och kvinnorna räknas till de med lite makt och männen 

till den klass som har mest makt. Enligt den här teorin är det i samhället mer eller 

mindre acceptabelt att en man misshandlar kvinnan då han anses vara det starkare 

könet. Våld i nära relationer handlar om att mannen styr kvinnan, utifrån egna 

intressen, genom våld.  

                                                
7 Isdal Per, Meningen med Våld, (Stockholm 2001) 
8 Sarnecki Jerzy, Introduktion till Kriminologi, (Lund 2003) 
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I samhället idag kan man se tydliga maktskillnader. Bara genom att jämföra löner 

mellan kvinnor och män visar i de flesta fall att män har mer i lön än kvinnor och 

därmed mera makt.  

De radikala feministerna var de som startade de första kvinnojourerna och 

kvinnohusen för att skydda utsatta kvinnor. 

 

3. Resultat 
Nedan har jag gjort en sammanfattning på Pernillas och Evas intervjuer. 

 

Pernilla: 

I början av Pernilla och sin killes förhållande var allt väldigt bra men rätt snart 

blev det sämre. Hon berättar att han var väldigt dominant, svartsjuk och 

kontrollerande. Hon fick varken träffa sina vänner eller sin familj och allt i 

hushållet fick hon ta hand om själv. Efter ett år blev han våldsam men hon vågade 

inte lämna honom eftersom hon inte hade något självförtroende kvar. Han hade 

övertygat henne om hur värdelös och dum hon var. 

Efter att han flyttat till Norge för att jobba försökte hon bryta sig loss från 

förhållandet men då hotade han henne till livet. 

De fick tillsammans börja på samarbetssamtal där familjerättssekreteraren 

indirekt påstod att om hon inte gick med på de här samtalen kunde hon mista 

vårdnaden om barnet. 

Pernilla kille brukade tränga sig in i hennes lägenhet och våldta henne framför 

ögonen på deras dotter. När Pernilla berättade det för socialsekreteraren sa hon 

bara att hon måste lära sig att säga ifrån. 

Pernilla berättar att hon var så rädd för honom och att han skulle ta deras dotter 

med till Norge där han jobbade. Till slut en dag i november 1996 tog han henne 

egenmäktigt. 
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                  Eva: 

Misshandeln började redan två månader efter att Eva blivit tillsammans med sin 

kille. Eva blev gravid fort och misshandeln blev då ännu grövre. Eva flydde till en 

kvinnojour och bodde där under graviditeten. När hon fött barnet fick Eva och 

hennes man gemensam vårdnad. Inom ett år blev både Eva och barnet utsatt för 

ett mordförsök. De fick då fly igen. Eva berättar att hon blev utsatt för en 

fruktansvärd psykisk misshandel av sin man och hon vågade inte göra en 

polisanmälan då hon var rädd för att inte bli trodd.  

Då barnet var ett och ett halvt år gammal visade det tecken på att ha blivit utsatt 

för sexuella övergrepp. Eva blev då tvingad till ett sexliv med sin man för att 

försöka skydda sitt barn från att fortsättningsvis bli  utsatt för sexuella övergrepp. 

 

Här kan vi se att om vi jämför Pernillas upplevelser med normaliseringsprocessen 

ser man att den stämmer helt och fullt då Pernillas och hennes killes förhållande 

till en början var ganska bra. Hennes kille började med att vara svartsjuk och sedan 

trappades kontrollbehovet från hennes killes sida upp och från att inte låta Pernilla 

träffa sina vänner våldtog han henne . 

Om man däremot tittar på Evas liv kan man se att misshandeln påbörjades i ett 

ganska tidigt skede. Att hon stannade kvar berodde på att när de fick barn 

tillsammans var hon livrädd för att pappan skulle ge sig på barnet om hon inte tog 

emot stryk och gick med på att ha sex med honom även när hon inte ville. Hon 

ansåg att om hon stod ut med misshandeln slapp barnet bli utsatt. Även om Eva 

blev misshandlad tidigt i sitt förhållande ska man komma ihåg att två månader kan 

vara en väldigt lång tid och att hon måste ha gått igenom en normaliseringsprocess 

för att ha kunnat stå ut med misshandeln.  

Enligt den feministiska teorin besitter mannen makten både i hemmet såväl som 

utanför hemmet. Om man tittar på vad familjerättssekreteraren säger till Pernilla 

då Pernilla berättar att hennes pojkvän tränger sig in i hennes hem och våldtar 

henne kan man se att hon inte anser att det är speciellt fel det han gör utan att han 

får göra som han vill och att det ska Pernilla tolerera, annars får hon själv säga 

ifrån. Även genom att hennes man, utan att samhället reagerar, reser utomlands för 
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att arbeta visar detta på att han kan göra precis som han vill. Den feministiska 

teorin menar att om Pernilla däremot skulle ha rest utomlands på samma grunder 

och lämnat sin familj så skulle samhället ha reagerat väldigt starkt. 

Men kan alltså se att samhällsstrukturen påverkat maktförhållandet i deras familj 

till hans fördel och att han utnyttjat sin makt på så sätt att han misshandlat henne. 

 

4. Diskussion 
Nästan alla kvinnor som stannar kvar i en relation där hon blir misshandlad och 

hotad genomgår en normaliseringsprocess. Mannen kontrollerar kvinnan genom en 

blandning av kärlek och hat. Det går att jämföra med hjärntvätt genom att försvaga 

till kropp och själ, inge fruktan och skapa beroende.9 Vilken kvinna som helst kan 

hamna i en relation där hon blir misshandlad.  

Det som känns väldigt frustrerande är att ju fler människor i min närhet som jag 

pratat med under tiden som jag skrivit på min uppsats desto mer inser jag att 

väldigt många tror att det är kvinnorna det är fel på som stannar kvar hos en man 

som slår dem. Det är lätt att dra en enkel slutsats att kvinnorna provocerar fram 

misshandeln istället för att försöka sätta sig in i de här kvinnornas situationer och 

titta på vad misshandeln egentligen beror på.  

Då jag har pratat med nära och kära är det ingen som riktigt har förstått hur vanligt 

det är med den här typen av brott. De flesta har trott att kvinnomisshandel oftast 

sker i  ”alkoholistfamiljer” då båda parter varit onykter. Jag tror att det är väldigt 

viktigt att man för en diskussion både i media och hemma i familjen om våld i nära 

relationer. Jag tycker mig märka att mina vänner ändrat inställnings när jag har 

försökt förklara vad det beror på att vissa kvinnor inte lämnar sin man när han 

slagit henne. Jag tror att man borde prioritera att lära barnen hur man beter sig mot 

varandra. Det är allas ansvar. I en pressad situation då man känner sig i underläge 

kan det vara lätt att vara primitiv och ta till nävarna om man inte är van att prata 

och diskutera. Jag tror dessutom att det är viktigt att ta med fler män i diskussionen 

som står på kvinnornas sida för att visa at det finns otroligt många män som 

absolut inte stödjer de män som misshandlar sina kvinnor. 

                                                
9 Eliasson Mona, Mäns våld mot kvinnor (Stockholm 1997) 
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Alla människor borde få känna sig trygga i sitt eget hem. Det är upp till oss 

medmänniskor och samhället att se till så att dessa kvinnor och män får hjälp. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

Jag har inte valt att göra en polisiär studie utan skrivit en studie som är viktig för 

alla.  

Resultatet visar att de flesta kvinnor som lever i en relation där de blir 

misshandlade genomgår en normaliseringsprocess för att klara av att stå ut med 

våldet. Om man inte genomgår en normaliseringsprocess utan blir slagen första 

dagen skulle troligtvis ingen kvinna stanna kvar10. Det man mer ska komma ihåg 

är att hos alla människor finns det en älskvärd sida och när de här kvinnorna 

träffade sina män visade de här männen bara upp den sidan. Då mannen 

misshandlar kvinnan ser människorna i samhället bara mannens sämsta sida, det är 

då viktigt att komma ihåg vad det beror på att hon kanske stannade kvar.   

Kvinnomisshandel äger rum i alla socialgrupper, bland högutbildade kvinnor och 

lågutbildade kvinnor, bland kvinnor från alla olika länder. 

Jag tror att det är viktigt för oss nya poliser som kommer ut och har kunskapen 

färsk hjälper till att prata med våra kollegor om normaliseringsprocessen. Ett bättre 

samarbete med socialtjänsten vore också väldigt bra så man kan följa upp och 

stötta kvinnan i alla svårigheter. Jag har även funderat på varför man går ut i 

skolor och inte på arbetsplatser för att prata om det här. Det viktigaste är såklart att 

börja i tidig ålder men jag tror även att man ska prata med vuxna. Via media kan 

man välja att byta kanal men att föreläsa på en arbetsplats är svårare att smita 

undan.  

Något som ligger på allas ansvar är att diskutera med barn och ungdomar om vad 

de har för syn på de här brotten så att inte pojkarna får ett sådant beteende eller 

socialt arv som gör att de kan komma att misshandla sin kvinna senare i livet. Låt 

pojkar och flickor växa upp på samma sätt under samma förutsättningar. Lär 

pojkar att diskutera med varandra och lär dem att prata om känslor. Det är mer 

                                                
10 Heimer Gun & Posse Barbro, Våldsutsatta Kvinnor : Samhällets ansvar (Lund 2003) 
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manligt att kunna prata om känslor än att slåss. Det är även viktigt att inte bara 

kvinnor driver jämställdheten framåt. Män måste också våga visa att det är fel att 

män har mer makt än kvinnor och inte bara stå på sidan av och inte säga sin åsikt. 

Jag har under uppsatsens gång funnit det intressant att vidare undersöka vid ett 

senare tillfälle om det finns det ett samband mellan kvinnans bakgrund, 

personlighet och kvinnomisshandel. Hur kommer det sig att kvinnor i en 

maktposition i samhället utsätts för misshandel i hemmet?  

Något som mer intresserat mig då jag skrivit detta är vad poliser har för syn på 

kvinnor som blir misshandlade i sitt förhållande. Kan det vara så att poliser har en 

annan syn på våld i nära relationer än vad andra människor i samhället har? 
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