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Sammanfattning 

Syfte med denna uppsats är att få en ökad kunskap vad det är för processer som gör att en 

kvinna lämnar en våldsam relation. Uppsatsen har skrivits utifrån narrativ metod och 

tyngdpunkten ligger på livsberättelser, vilket används för att ta fasta på historieberättandet. 

Två kvinnor blev intervjuade. En av kvinnorna hade levt som särbo med sin kille och den 

andra hade varit gift. Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av fyra teorier. Teorierna 

normaliseringsprocessen och de emotionella banden användes för att förklara varför kvinnan 

hamnar i ett destruktivt förhållande. Det är inte huvudsyftet med uppsatsen men det är viktigt 

att belysa hur kvinnan hamnade där, för att förstå processen när kvinnan bryter upp från 

relationen. Exitprocessen som är beskrivet av Fuch Ebaugh och uppbrottsprocesserna enligt 

Holmberg & Enander beskriver processen när kvinnan ska lämna en våldsam relation. 

Resultatet av studien visade att normaliseringsprocessen inte fungerade fullt ut därför en av 

kvinnorna levde som särbo. Av den anledningen hade killen inte samma möjlighet till kontroll 

som om de hade varit gifta. De emotionella banden utgjorde en bättre förklaring till varför 

kvinnorna stannade.  När det gäller själva uppbrottet blev båda teorierna användbara. Det blev 

en lång process för bägge kvinnorna innan de bröt upp då de till slut kom till en vändpunkt 

som gjorde att de lämnade relationen. 
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 1. Inledning  
I detta första kapitel tar jag upp om problembakgrunden, syftet och begreppsdefinitionen av 

mäns våld mot kvinnor. 

1.1 Problembakgrund 
Fenomenet vändpunkter eller så kallade uppbrottsprocesser som gör att människor bryter upp 

från svåra livsförhållanden har börjat intressera forskningsvärlden på senare tid. För hur 

människor hamnar i dessa destruktiva livsförhållanden såsom missbruk, kriminalitet, 

misshandel, våldtäkter mm. finns det relativt mycket teorier om men det finns mindre 

teorier/förklaringar om själva uppbrottet. Vad är det som gör att han/hon lämnar sin 

destruktiva livssituation? Var hämtar han/hon kraften ifrån att bryta upp från sitt tidigare liv? 

Vad kan omgivningen, vänner, familj, arbetskamrater göra för att hjälpa, stötta honom/henne 

under den här tiden? Detta är något som jag alltid har varit intresserad av för enligt min 

uppfattning är det svårt att bryta upp från ett destruktivt liv. Av ovanstående destruktiva 

förhållanden/beteende så kommer den här uppsatsen att handla om kvinnors 

uppbrottsprocesser från en våldsam relation. Anledningen till varför jag har valt att skriva om 

just kvinnors uppbrott från våldsamma relationer är för att det är något som en kvinna har 

blivit utsatt för av någon som hon verkligen har älskat och oftast har barn med. Det innebär en 

kränkning av hennes självkänsla och personliga integritet och det kan även vara hot om 

hennes liv(Heimer2008).  

Hur kan man förstå mäns våld mot kvinnor? I boken I arbete med våldsutsatta kvinnor har 

Eriksson beskrivit mäns våld mot kvinnor så här: ”mäns våld mot kvinnor är ett utbrett 

samhälls- och folkhälsoproblem. Våldet riktas mot kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser 

och utgör ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa. Våldet är en av de främsta 

sjukdomsorsakerna för kvinnor världen över, liksom en av de främsta dödsorsakerna” 

(Eriksson, 2009). Utifrån detta går det att förstå att mäns våld mot kvinnor är ett stort och 

allvarligt problem och vilken kvinna som helst kan falla offer för misshandel. Misshandel mot 

kvinnor kan ske överallt, på krogen, i parken, i taxin, på arbetet mm men först och främst sker 

det i nära relationer innanför hemmets stängda dörrar. Kvinnomisshandel beskrivs som ett 

kvinnoproblem men det är något som rör oss alla menar Hydèn (1995)  Hon tar upp att först 

och främst är det en tragedi för familjen där våldet finns men det är även ett problem för oss 

medborgare. Därför att det är ett nederlag för samhället att kvinnomisshandeln existerar för 

det visar att det inte är ett samhälle som är kännetecknat av ömsesidig respekt och lika värde 

mellan män och kvinnor. Mäns våld mot kvinnor har funnits länge och det är ett mänskligt 

lidande för kvinnan och det medför stora samhällskostnader(socialstyrelsen 2006). Därför är 

det nödvändigt för alla yrkesgrupper som möter våldsutsatta kvinnor att ha kunskap om 

våldets omfattning och konsekvenser(Heimer 2008). När ämnet kvinnomisshandel kommer 

upp oavsett var det är, antingen på arbetet, hemma eller i andra sociala sammanhang så 

uttrycker både män och kvinnor att det måste handla om att mannen har psykiska problem 

eller är socialt utsatt det vill säga att han är arbetslös, alkoholiserad och lever utanför 

samhällets gemenskap som gör att han slår. Det finns också attityder att det är en viss typ av 

kvinna som utsätts för misshandel och att ingen ”normal” kvinna tolererar att bli slagen. Det 

är svårt att förstå att en man kan misshandla sin partner men det är också väldigt svårt att 

förstå varför hon stannar. Varför går hon bara inte?   
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1.2 Syfte 
Syfte med denna uppsats är att få ökad kunskap vad det är för processer som gör att en kvinna 

lämnar en våldsam relation. Jag vill utifrån detta syfte även ha svar på följande 

frågeställningar:  

Finns det någon vändpunkt i kvinnans liv som gör att hon lämnar den våldsamma relationen? 

Finns det någon eller några i kvinnas sociala nätverk, signifikanta andra som har haft 

betydelse då hon har lämnat mannen?  

1.3 Definition av begreppet mäns våld mot kvinnor 
Vad är då mäns våld mot kvinnor? Hur går det att definiera?  Holmberg & Enander(2011) har 

antagit WHO:s(världshälsoorganisationen) beskrivning” fysiskt aggressiva handlingar, 

psykisk misshandel, påtvingat samlag eller andra former av sexuellt tvång, olika former av 

kontrollerande beteende så som att isolera en person från familj och vänner eller att 

begränsa tillgängligheten till information och hjälp”(Holmberg & Enander 2011). Denna 

definition är i överlag ganska bra då den beskriver att det handlar om flera olika variationer av 

våld och inte enbart fysiskt våld, vilket är lätt att tänka på när man hör att en man utsätter en 

kvinna för våld. Denna definition beskriver att våldet innehåller flera delar såsom: Fysiskt 

aggressiva handlingar t.ex. mannen slår, sparkar, nyper, kastar saker på henne, tar stryptag, 

dunkar hennes huvud i väggen mm. Männens våld kan också vara psykisk misshandel, vilket 

Holmberg & Enander(2011) tar upp som verbala kränkningar där mannen kallar kvinnan för 

”hora” eller ”fitta”, att hon är ful, pratar konstigt, eller att hon är ointelligent. Det kan också 

innebära att mannen isolerar och kontrollerar kvinnan genom att förhindra att hon har kontakt 

med vänner eller familj. Vidare kan han hota och skrämma kvinna att han ska ta barnen ifrån 

henne, eller att han ska ta sitt liv om hon lämnar honom eller att han ska döda henne. Han kan 

även göra henne ekonomiskt beroende av honom genom att ta ifrån alla hennes pengar. 

Mannen kan även förstöra viktiga ägodelar t.ex. dagböcker, fotografier eller andra ägodelar 

som är betydelsefulla för kvinnan. Han kan även tvinga henne att förstöra sina ägodelar. Allt 

detta ingår i psykisk misshandel menar Holmberg & Enander(2011) medan WHO:s definition 

skiljer mellan psykisk misshandel och olika former av kontrollerande beteende så som att 

isolera en person från sin familj och vänner eller att begränsa tillgängligheten till information 

och hjälp. 

Enligt min uppfattning är WHO:s definition inte riktigt bra för det går att tolka det som om en 

kvinna enbart får begränsad tillgänglighet till information och hjälp så är hon utsatt för våld. 

Detta gör att det förminskar vad våldet egentligen handlar om. Utifrån WHO:s definition 

skulle jag vilja behålla vissa delar och ta bort en del och sedan även lägga till vissa ord. Mäns 

våld mot kvinnor kan definieras som: Fysisk, psykisk och sexuell misshandel som innebär ett 

lidande och kränkning av kvinnans självkänsla och personliga integritet. Varför jag tycker att 

definitionen ska innehålla kvinnans kränkning är för att hon kan bli kränkt på alla plan. 

Hennes kropp kan bli fysiskt kränkt av den fysiska och sexuella misshandeln genom alla de 

slag, sparkar, stryptag och dem tvingande sexuella handlingar som hennes kropp måste utstå.  

Hennes psyke kan bli kränkt genom den psykiska misshandeln där hon till slut har blivit så 

nedbruten att hon inte har någon tro på sig själv. När en man utsätter en kvinna för våld kan 

det ske på olika sätt men vad han än gör så är våldet ett uttryck för mannens makt(Lundgren, 

2004).  
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2 Teoretiska ramar  
Detta kapitel handlar om teoretiska ramar som uppsatsen är uppbyggd på. Där kommer 

normaliseringsprocessen, de emotionella banden, uppbrottsprocesser och tidigare forskning 

att beskrivas. 

2.1 teorier  
Det som jag hittills har läst om kvinnomisshandel har normaliseringsprocessen av Eva 

Lundgren(2004) varit flitigt använd som teori, vilket är förståligt för det förklarar varför 

kvinnan stannar kvar i en våldsam relation. En annan teori som också beskriver varför 

kvinnan stannar är de emotionella banden som Carin Holmberg & Viveka Enander(2011) 

utgår ifrån. Från början hade jag bara tänkt utgå från teorin normaliseringsprocessen som 

förklaring till varför kvinnan stannar. Fast när jag hade gjort intervjun med Sandra var jag 

tvungen att ta med de emotionella banden som teori. Jag hade bara nämnt det i tidigare 

forskning. Jag kommer att använda mig av dessa teorier för att förklara varför kvinnan 

hamnar i ett destruktivt förhållande. Det är inte huvudsyftet med min uppsats men det är svårt 

att undvika att komma in på det. Förutom normaliseringsprocessen och de emotionella banden 

kommer jag att studera uppbrottsprocesser för att få svar på mina forskningsfrågor. Här i 

Sverige är Holmberg & Enander(2011) forskare som har studerat detta fenomen. I deras 

avhandling ”Varför går hon” beskriver de hur processen ser ut i samband med kvinnans 

uppbrott.  En internationell forskare som har studerat uppbrottsprocesser är Helen Rose Fuchs 

Ebaugh(1988). Hon kallar det för exitprocesser, det är en process där människor lämnar sin 

gamla roll för att beträda en ny. Hon beskriver olika faser som människan går igenom i 

samband med rollbytet. Något som också tas upp i studier om kvinnans uppbrottsprocesser är 

att det finns betydelsefulla människor runt omkring som har hjälpt eller underlättat för 

kvinnan att lämna förhållandet. De människorna benämns som signifikanta andra. Holmberg 

& Enander(2011)  använder sig av begreppet ” den signifikanta andre” eller ”de signifikanta 

andra” och är enligt deras tolkning personer som på olika sätt är viktiga för en människas liv. 

När det gäller signifikanta andras betydelse så är forskarna inte riktigt överrens. Holmberg 

och Enander menar att personer i kvinnornas omgivning inte hade så stor betydelse i samband 

med uppbrottet medan Fuchs Ebaugh anser att signifikanta andra hade stor betydelse för 

personerna i hennes studie hur rollutträdet blev. I min studie kommer jag att titta på om 

signifikanta andra har någon betydelse för kvinnans uppbrottsprocess.  

2.2Normaliseringsprocessen 
Begreppet normalisering innebär att ”den process i vilken våld blir ett normalt drag i vardagen 

och som leder fram till att våldet accepteras och försvaras” (Lundgren E. H.-M., 2001) 

Lundgren beskriver olika våldsstrategier utifrån mannen och kvinnans perspektiv. Dessa 

benämner hon Gränsmarkering vid känslomässig kontroll, isolering och växlingen mellan 

våld och värme som gäller för mannen. Strategierna för kvinnan blir: Gränser utplånas och 

förflyttas Isolering – gränsen mellan gott och ont utplånas och Växling mellan våld och 

värme- åtskillnad mellan våld och kärlek, död och liv utplånas. Här kommer en närmare 

beskrivning på vad dessa innebär  

2.2.1 Normaliseringsprocessen för mannen 
Gränsmarkering vid känslomässig kontroll Mannen slår inte i blint raseri utan det är 

kontrollerat till tid, plats, rum och mängd. Oftast sker våldet i hemmet när kvinnan och 

mannen är själva. Männen i Lundgrens(2004) studie menar att det är effektivt att sätta gränser 

genom att slå eftersom det är något som kvinnan förstår. När män isolerar sina kvinnor i en 

misshandelsprocess så kan det handla om att dem rent fysiskt isolerar henne genom att inte 

tillåta henne att träffa vänner och familj. Han kan även isolera henne mentalt genom att neka 
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henne att andra ska få insyn i deras liv. Ett citat från en av männen i studien belyser mannens 

kontroll av kvinnan: Då blir hon medveten om.. om.. det totala beroendet. Det är inte allt man 

kan förmedla med ord. Det jag avser med att hålla henne borta från andra är att få henne helt 

för mig själv, så att jag på olika sätt får förklara för henne meningen med hennes 

liv(Lundgren 2004). På det här sättet skaffar han sig kontrollen över hennes liv. Han 

bestämmer vad hon ska tänka, känna och förmedla. Hans verklighet blir till slut hennes. En 

annan strategi för att kontrollera kvinnans livsutrymme är växlingen mellan våld och värme 

där mannen i ena stunden slår henne för att i nästa ta hand om henne och ge henne värme och 

omsorg. Effekten av våldet blir så mycket större när smärta växlar med omsorg. Det är 

mannen som styr och kontrollerar växlingen mellan ont och gott, mellan slag och smekning. 

Detta var en beskrivning om männens våldprocess och vad de kunde uppnå genom att 

använda våld. Nu kommer kvinnans nedbrytningsprocess att studeras och hur hon förhåller 

och anpassar sig till våldet.  

2.2.2Normaliseringsprocessen för kvinnan 
När våldet kommer första gången blir kvinnan chockad. Detta kan hon absolut inte acceptera. 

Men efter ett tag kommer dessa handlingar att ses som en naturlig del av vardagen och bli 

något som de förväntar och accepterar. Tillslut kan det till och med försvaras. 

Lundgren(2004) har tolkat denna anpassning som en följd av att kvinnorna har utsatts för 

upprepade våldshandlingar i förhållandet.   

Gränser utplånas och förflyttas Det sker allt eftersom mannen gradvis kontrollerar hennes 

livsutrymme. Den här delen av processen handlar genomgående om att gränser för vad som 

accepteras och inte, vad som är önskvärt och inte suddas ut under en period. Det som från 

början var något oacceptabelt och obegripligt blir med tiden något som kvinnan kan acceptera 

eftersom våldet ses på annat sätt än våld, nämligen som ett uttryck för kärlek. Isolering – 

gränsen mellan gott och ont utplånas Då mannen isolerar kvinnan får han kontroll över henne 

både fysiskt och psykiskt. Detta innebär att hon till slut upplever allt genom eller via honom. 

Hon kan inte skilja på vad som är goda och onda upplevelser. För hennes tidigare erfarenheter 

av gott och ont har utplånats, tack vare att kvinnan har inget annat att jämföra med. Hon har 

bara mannen som referensram. Växling mellan våld och värme- åtskillnad mellan våld och 

kärlek, död och liv utplånas. Här handlar det om som det har beskrivits från mannens 

perspektiv att hans hand växlar mellan att slå och smeka. Mannen har även kontrollen mellan 

liv och död. Han kan vara nära att döda henne men i sista sekund slutar han och ger henne 

kärlek. Detta beskriver en kvinna i Lundgrens studie så här: 

 ”Du pressade ner mig i sängen, tryckte huvudkudden med all din kraft över mitt ansikte. Jag 

fick ingen luft. Du släppte greppet i sista stund när jag inte orkade kämpa längre. Du hade 

kontrollen över situationen”(Lundgren2004). 

På grund av denna växling mellan våld och värme så blir följderna att våldet förstärks, för 

kvinnan känner tillgivenhet när han stundtals visar kärlek och ömhet. Resultatet av detta blir 

att kvinnans känslomässiga beroende av mannen utökas. När våldet har normaliserats kan 

kvinnan inte lämna förhållandet på egen hand. Utan hon måste få hjälp utifrån av vänner, 

familj, kvinnojourspersonal andra professionella som hävdar att det finns en annan verklighet 

än det våld som hon lever i Münger(2009).  

2.3 De emotionella banden 
En annan förklaring till varför kvinnan har svårt för att bryta upp från relationen är det 

emotionella bandet som Holmberg & Enander(2011) beskriver i sin bok Varför går hon. 

Författarna menar att de misshandlade kvinnorna utvecklar ett emotionellt band till mannen. 
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Bandet består av flera sammanflätande band, vilket gör bandet ännu kraftigare och mer 

hållbart. De band som vävs samman är kärlek: kvinnan känner en stark kärlek till mannen. 

Hon kan känna sig utvald. Han överöser henne med kärlek och kärleken utgör ett starkt band 

till mannen. Rädsla: kan upplevas lika starkt som kärlek och rädslan för att han ska ta livet av 

henne gör att hon stannar kvar i relationen, vidare är rädsla det som bryter ner kvinnan rent 

psykologiskt. Rädslan kan också vara anledningen till varför hon bryter upp för hon fruktar 

för sitt liv. Hat: den känslan är svårare att prata om men oftast upplevde kvinnorna i 

Holmberg & Enanders studie att hatet var mycket starkt, samtidigt som de beskriver att hatet, 

kärleken och rädslan var sammanflätade med varandra. Medlidande: Oftast känner kvinnan 

medlidande med mannen och hon tycker synd om honom. Det gör att hon blir bunden till 

honom och det blir en stark anledning till att stanna kvar i relationen. Skuld: Kvinnan kan 

känna att hon på något sätt är delvis ansvarig och har skulden för mannens våld. Hon kan 

känna skuld inför tanken att lämna honom. Kvinnan kan även känna skuld gentemot 

omgivningen, skuld för att hon inte lämnar relationen. I Holmberg & Enanders(2011) andra 

bok ” Hur går hon” beskriver Suzanna Larsdotter i ett kapitel att skulden är den dominerande 

känslan hos kvinnor som lever i en våldsam relation. Det är skulden som står i vägen för att 

personen ska söka hjälp. Om mannen missbrukar, är arbetslös eller lider av psykisk eller fysik 

ohälsa så vill inte kvinnan lägga ansvaret på mannen och därigenom blir han ansvarsbefriad 

genom att orsaken till våldet hänvisas till olyckliga omständigheter. Hopp: det sista som 

överger kvinnan är hoppet för hon hoppas alltid att det ska bli bättre och mannen lovar henne 

att det ska bli bättre vilket gör att kvinnan hoppas och tror på det. Kvinnan vill kämpa för 

förhållandet och inte ge upp kampen om relationen för om hon gör det framstår det som ett 

misslyckande.  

Utöver de här emotionella banden har Holmberg & Enander(2011) kunna urskilja tre 

ytterligare band som verkar vara starkt sammansatta. Det första är Viljan att förstå mannen: 

Kvinnan försöker verkligen förstå varför han slår henne, vilket hon gör för att skapa mening 

och sammanhang av den traumatiska situationen. Det är obegripligt och ångestväckande för 

kvinnan att den man som hon älskar och som älskar henne kan misshandla henne. Genom att 

göra detta begripligt så dämpas troligen ångesten. Det andra bandet är Beroende: Kvinnan 

upplever att mannen är beroende av henne och hon av honom. Det har varandras liv i deras 

händer. Mannen kan vara beroende av kvinnan genom att hon kan uppfylla hans behov som 

kan vara av såväl fysisk som psykologisk karaktär. Mannens beroende av kvinnan kan också 

bestå av att hon är ”den ende” han har. Kvinnan kan uppleva att hon är beroende av mannen 

”som ett gift i blodet” att det är starkt beroendeframkallande. Det sista och tredje bandet Att 

leva fastspänd i den andra- internalisering: Det innebär att kvinnan har börjat identifierat sig 

med mannen, att hon mer eller mindre tar över mannens verklighetsuppfattning. 

Detta var två teorier som förklarar varför kvinnan stannar och nu kommer själva uppbrottet att 

belysas utifrån Fuchs Ebaughs(1988) och Holmberg & Enanders(2011) teorier. 

2.4 Uppbrottsprocesser 
Inledningsvis tar jag upp om fenomenet vändpunkter eller uppbrottsprocesser, att det är 

intressant att studera varför och hur människor bryter upp från sina destruktiva 

livsförhållanden.  Hur kan det förklaras och förstås? I Fuchs Ebaughs studie deltog personer 

som hade lämnat en roll bakom sig. Det handlade om roller som f.d. alkoholister, f.d. fångar, 

f.d. nunnor, f.d. läkare mm. Även om det inte var samma typ av roller som personerna 

lämnade så återfanns det vissa gemensamma drag som kan indelas i fyra faser: de första 

tvivlen, att söka alternativ, vändpunkten och att skapa ex-rollen. Dessa faser kan beskrivas så 

här:  



- 8 - 

Fas 1 & 2 innebär att personen börjar tvivla och söka efter alternativ. Personen kan både 

medvetet och omedvetet sända ut signaler till omgivningen att hon inte är nöjd med sin 

livsroll. Hon börjar tvivla att hon ska stanna kvar i den nuvarande rollen. Hur dessa signaler 

tas emot av omgivningen blir viktigt för hur processen kommer att utvecklas. Personen börjar 

även söka alternativ till den roll hon lever. När hon blir medveten om vantrivseln i sin 

nuvarande roll, kan hon börja jämföra för och nackdelar med den roll hon har nu och 

alternativa roller som kan komma att bli aktuella. I uppbrottets förstadier menar Fuchs 

Ebaugh att signifikanta andra är viktiga för hur ett rollutträde sker. Om personer i deras 

omgivning är mycket negativa för ett rollutträde kan det försvåra eller förhindra att 

rollutträdet inträffar medan är dem positiva så kan det var till en stor hjälp för personen när 

hon ska lämna den gamla rollen. För den misshandlade kvinnan blir det lite mer problematiskt 

när det gäller signifikanta andra för mannen som misshandlar henne är den person som är den 

signifikante andre och han vill definitivt inte att hon ska lämna honom. Däremot så kan andra 

i kvinnans nätverk påverka hennes rollutträde. 

Fas 3 i exitprocessen beskrivs som att kvinnan till slut kommer till en punkt då hon fattar ett 

slutgiltigt beslut att lämna sin roll. Hon har då kommit fram till en vändpunkt. Oftast sker det i 

samband med någon annan vändpunkt i kvinnans liv. Fuchs Ebaugh beskriver att det finns 

fem huvudvarianter av vändpunkter: en särskild händelse, droppen, tidsrelaterade faktorer, 

ursäkter, antingen/eller alternativ. Vändpunkten kunde föranledas till en särskild händelse 

som oftast bestod av en symbolisk händelse med stor personlig betydelse, t.ex. när en kvinna i 

databranschen for på semester och bilade genom Arizona när hon besökte en liten affär längs 

efter motorvägen. Ägaren där berättade att han hade bytt från ett stressigare jobb inne i staden 

till detta lugna område. Denna händelse blev en symbolik att hon inte kunde jobba ihjäl sig 

utan var tvungen att ta hand om sig själv. Hon sa upp sig när hon kom hem. Droppen kommer 

från talesättet att ”droppen som fick bägaren att rinna över. Det behövde inte vara någon stor 

händelse som gjorde att droppen fick bägaren att rinna över utan personen hade tvivlat på sin 

roll och de negativa känslorna hade byggts upp under en tid som till slut nådde en punkt som 

gjorde att det blev ”droppen”. Tidsrelaterade faktorer kunde också ha betydelse exempel om 

en person stod inför beslutet att byta jobb och var tvungen att göra det innan personen blev för 

oattraktiv på arbetsmarknaden. Ursäkter som vändpunkt innebär att personen använder 

ursäkter för att göra rollutträde. På så sätt behöver personen inte ta ansvar för att hon har 

lämnat sin roll utan hon kan hänvisa till någon annan person eller händelse. Den sista 

vändpunkten benämns som antingen/eller alternativ. I det här skedet känner personen att den 

inte har något val annat än att lämna sin gamla roll. Det kan exempelvis vara missbrukare som 

känner att antingen måste de lämna missbruket eller så gå de under. När personen väl har 

kommit till en vändpunkt är det nästan omöjligt att gå tillbaka enligt Fuchs Ebaugh(1988) för 

personen skulle uppfattas som svag och dum både av omgivningen och personen själv. 

Fas 4 är den fjärde och sista fasen i exitprocessen där det handlar om att skapa en ex-roll. Det 

innebär att personen måste förhålla sig till både den nya rollen och gamla. För hon delar sin 

roll både med dem som fortfarande är kvar i den gamla rollen som hon har lämnat och med 

dem som har lämnat samma roll. Vissa delar av den gamla rollen kommer personen att ta med 

sig in i den nya identiteten(Fuchs Ebaugh 1988). 

Holmberg & Enander(2011) har använt denna exitprocess för att kunna förklara i sin studie 

varför kvinnorna lämnar en våldsam relation. Holmberg & Enander har funnit både likheter 

och skillnader mellan deras studier. De Fuchs Ebaugh tar upp om signifikanta andras 

betydelse i fas 1 och 2 i ex-rollen har inte Holmberg & Enander kunnat se på de misshandlade 

kvinnorna i sin studie utan det har snarare varit tvärtom att signifikanta andra inte har kunnat 

påskynda att ett uppbrott sker. En annan viktig sak angående signifikanta andra är att mannen 
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utgör den misshandlade kvinnas signifikanta andre. Vilket gör att det blir betydligt mycket 

svårare för kvinnan att göra ett rollutträde. Utifrån den tredje fasen i Fuchs Ebaughs 

exitprocess så har de kunnat identifiera två vändpunkter som kvinnorna har nått: när det 

gäller livet respektive när det gäller någon annan men båda dessa punkter kan också 

beskrivas som att kvinnan har nått botten. När kvinnan inser att det gäller hennes liv går hon 

för annars dör hon. I detta skede så har ”kvinnan nått botten”, ”hon orkar inte mer”,” hon 

känner att hon förtvinar”. ”Hela kroppen ger upp”. Kvinnorna i Holmberg & Enanders studie 

har också uppgett att dem har lämnat relationen När det gäller någon annan. Det kunde vara 

deras barn eller något husdjur, oftast var det barnen. När kvinnan insåg att maken/sambon 

gjorde illa barnen, att det inte bara räckte med att han misshandlade henne, då gick hon. En 

annan skillnad mellan Holmberg & Enanders studie jämfört med Fuchs Ebaugh är att de 

misshandlade kvinnorna inte ser sig själva som misshandlade och då är det svårt att ha någon 

roll att identifiera sig med som beskrivs i sista fasen i exitprocessen.  

Holmberg & Enander(2011) anser att de största skillnaderna i exitprocessen är i förstadierna 

och speciellt då det gäller signifikanta andras betydelse. I den tredje fasen fanns det mycket 

likheter även om Holmberg & Enander har identifierat egna vändpunkter som är: när det 

gäller livet och när det gäller någon annan så utgår dem från Fuch Ebaughs vändpunkter 

ursäkter och antingen eller alternativ. Något som Fuchs Ebaugh tar upp i fas 3 är att personen 

kommer att få svårt att gå tillbaka till sin gamla roll eftersom personen kommer att ses som 

svag och dum inför omgivningen. Detta har också Holmberg & Enander kunnat se i deras 

studie då kvinnorna upplevde sig som dum och svag då de bröt upp från förhållandet men inte 

lyckades att gör det permanent. En annan skillnad som Holmberg & Enander har kunnat se är 

att personerna i Fuchs Ebaughs studie gör mer definitiva uppbrott t.ex. en nunna kan inte 

avsäga och återuppta sina löften flera gånger medan en misshandlad kvinna kan lämna sin 

man ett flertal gånger innan det definitiva uppbrottet och vad blir då skillnaden mellan det 

definitiva uppbrottet mot det tillfälliga. Slutligen menar Holmberg & Enander att Fuchs 

Ebaugh har tydliga faser i sin studie men det har inte de utan när det gäller de misshandlade 

kvinnornas exitprocess så handlar det mer om en ambivalens och ryckighet i förloppet. 

 Detta var en beskrivning av exitprocessen och skillnader och likheter mellan Fuchs Ebaughs 

exitprocess(1988) och Holmberg & Enanders(2011) uppbrottsprocesser. Holmberg & Enander 

menar att vissa likheter finns men det finns även stora skillnader och utifrån det har de hellre 

kunna se att de handlar om tre aktiva processer när en misshandlad kvinna bryter upp från den 

våldsamma relationen. Processerna handlar om: att bryta upp, att bli fri och att förstå.  

Att bryta upp är själva uppbrottet då kvinnan fysiskt lämnar mannen, då hon inser att detta 

inte är hållbart längre.  

 Att bli fri handlar om att kvinnan blir känslomässigt fri från mannen. Det vill säga att hon blir 

fri från det starka emotionella bandet som har gjort att hon har stannat kvar i relationen. I 

processen att bli fri går kvinnan igenom fyra emotionella stadier som är: 

 ”jag älskar honom” I det här stadiet är förälskelsen som störst och ”kärleken är blind” här 

kan kvinnan tränga bort eller ignorera varningssignalerna pga. den starka förälskelsen. 

Kärleken tycks vara starkare än rädslan. Det är ingen kvinna som lämnar sin man i det här 

stadiet om det inte handlar om att någon annan far illa t.ex. barnen.  

”Jag hatar honom” Nu har kvinnan kommit till det stadium där hatet är som störst. Många 

kvinnor lämnar mannen under denna fas pga. all den vrede som uppstår men hon går oftast 

tillbaka till honom när den värsta vreden har lagt sig. Till slut tar kärleken överhand och hon 

återvänder till honom igen. Kvinnan kan bryta upp flera gånger under detta stadium men går 
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oftast alltid tillbaka. Det är få definitiva uppbrott som sker när kvinnan befinner sig i denna 

fas, eftersom hon fortfarande är starkt bunden till mannen.  

”Jag tycker synd om honom” Denna tredje fas domineras av medlidande och kvinnan tycker 

synd om mannen. Kvinnan befinner sig i denna fas längst i jämförelse med de andra faserna. 

När kvinnan känner medlidande och skuld så är det den största anledningen till varför hon är 

kvar i förhållandet. Internaliseringen dvs. då kvinnan identifierar sig med mannen gör att det 

blir svårt att bryta sig loss från honom. Men känslan av medlidande kan också vara orsaken 

till varför hon bryter upp antingen det är tillfälligt eller definitivt. Även när kvinnan har 

lämnat förhållandet kan hon fortfarande tycka synd om honom.  

”Jag känner ingenting” I denna avslutande fas så känner kvinnan ingenting, hon är totalt 

likgiltig. Det är under denna fas som kvinnan lämnar mannen om hon inte har gjort det 

tidigare. Hans emotionella makt över henne är bruten. Om kvinnan blir kvar i den här fasen så 

beror det på uppgivenhet eller rädsla.  

Slutligen den sista processen att förstå innebär att kvinna måste förstå vad hon har varit utsatt 

för och även identifiera sig själv som en misshandlad kvinna för det är först då hon kan sluta 

känna skuld och gå vidare. Dessa tre processer behöver inte komma i rätt ordningsföljd utan 

processerna kan pågå mer eller mindre samtidigt. Själva uppbrottet kan komma både före och 

efter kvinnan har blivit känslomässigt fri. Sedan kan processen att förstå komma före 

uppbrottet. Det vanligaste är dock att de kommer i rätt tidsföljd (Holmberg, 2011). 

2.5 Tidigare forskning 
Inom kvinnomisshandelsforskningen så har jag kunnat identifiera tre huvudfrågor som är 

intressanta att ta reda på. Dessa är: Varför slår mannen? Varför stannar kvinnan? Och 

slutligen Varför går hon? Sedan är det givetvis också intressant att veta i vilken utsträckning 

detta sker för att kunna få ett grepp om hur stort problemet är. Den första större nationella 

studien av mäns våld mot kvinnor kom ut 2001 som heter ”Slagen dam” och är gjord av Eva 

Lundgren m.fl. Syftet var att studera våldets omfattning gällande mäns våld mot kvinnor. Det 

är en undersökning där 1000 kvinnor skulle svara på en enkät på om de hade varit utsatta för 

någon typ av våld. 70 % svarade på enkäten. Av dessa hade 46 % varit utsatt för våld av 

någon man efter sin 15-årsdag. 56 % av alla kvinnorna hade utsatts för sexuella trakasserier. 

Varför slår då mannen kvinnan? För att förstå/förklara mäns våld mot kvinnor så finns det 

olika teorier/perspektiv. Ett är det individualpsykologiska perspektivet som utgår från 

personliga egenskaper både hos mannen och kvinnan som orsakar störningar som kan 

resultera till att misshandeln kan uppstå, det vill säga att problemet beror på att mannen är 

störd, psykiskt sjuk, alkoholiserad eller har andra avvikande egenskaper. Men även 

egenskaper hos kvinnan tas upp som orsaker till varför hon blir misshandlad. Det kan vara att 

hon är för dominant, för provocerande eller för självständig. Våldet kan även ha sociala 

orsaker t.ex. problem i mannens uppväxt, dominant, aggressiv mamma, arbetslöshet, 

arbetsklasstillhörighet, missbruk(Holmberg 2010; Hydèn1995). En forskare som är mycket 

kritisk till det individualpsykologiska perspektivet är Eva Lundgren för hon anser att vilken 

man som helst kan utöva våld mot sin kvinna. Det handlar inte om att han har haft en taskig 

barndom eller är alkoholist, arbetslös eller har på något annat sett ett avvikande beteende. 

Lundgren(2004) menar att det handlar om makt, mannens makt över kvinnan. Mannen slår för 

att han kan slå, han vill kontrollera henne och ha henne för sig själv. 

Den syn Lundgren har överensstämmer med könsmakt- eller det strukturella perspektivet. Det 

beskriver den maktobalans som finns mellan könen på en strukturell nivå och utifrån ett 

feministiskt perspektiv av våld så utgår dem från en sammankoppling mellan våld, makt och 

normalitet(münger2009). Heimer(2008) tar också upp att problemet med mäns våld mot 
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kvinnor ligger på en strukturell nivå då hon menar att orsaken till våld beror på den 

maktordning som grundas på att män och kvinnor blir tilldelade olika roller i samhället, där 

mannen är överordnad kvinnan genom att kvinnan har mindre makt, lägre lön och sämre jobb.  

Ett relationellt perspektiv utgår från förhållandet/äktenskapet där den misshandlade kvinnan 

och den misshandlande mannen påverkar själva förloppet som leder fram till 

våldshandlingen(Münger 2009). En teoretiker som har forskat och står bakom det relationella 

perspektivet är Margareta Hydèn. Hon menar att det är viktigt att inte se kvinnan enbart som 

ett offer för då tar man bort makten och kraften från hennes eget liv. Utifrån detta perspektiv 

så lyfter man fram både mannen och kvinnan i relationen där det är en ständig förändring av 

förhållandet mellan under- och överordning (Hydèn, 1995). 

Varför stannar Kvinnan? Lundgren(2004) talar om normaliseringsprocessen för att förstå 

fenomenet kvinnomisshandel. Begreppet normalisering innebär att ”den process i vilken våld 

blir ett normalt drag i vardagen och som leder fram till att våldet accepteras och försvaras” 

(Lundgren E. , 2004) Genom att betona kvinnans anpassning till våldet så ger man inget 

utrymme för det motstånd som kvinnan gör. Med det menar Hydén(1995) att kvinnan visst 

har makt och gör motstånd under deras förhållande. För när mannen har slagit kvinnan eller 

har utsatt henne för annan kränkande behandling så blir mannen underordnad kvinnan för hon 

har makten att lämna förhållandet, vilket leder till att mannen gör vad som helst i den stunden 

för att hon inte ska lämna honom. Han lovar att det aldrig ska hända igen, ger henne presenter, 

blommor mm. 

Enligt en amerikansk undersökning av svarta och spanska kvinnor som handlar om att stanna 

eller lämna den våldsamma relationen menar flertalet att orsakerna till varför hon stannar är 

barnen, för hon har svårt att klara av att ta hand om barnen på egen hand. Kvinnorna är 

ekonomiskt beroende av männen för de har oftast ingen utbildning eller arbete. Kvinnorna 

uppger också att dem har lagt ner mycket engagemang och gett många år av deras liv till 

förhållandet. Vidare är kvinnorna rädda för att utsättas för våld om dem lämnar 

relationen(Lacy 2010). Holmberg & Enander kan inte se att orsaken till varför kvinnorna 

stannade var pga. att kvinnorna inte skulle klara sig ekonomiskt för de menar att det är ingen 

kvinna i dagens Sverige ”som blir ställd på gatan” utan de menar att det snarare handlar om de 

emotionella band som kvinnan har till mannen. Problemet med fortsatt våld efter uppbrottet 

av relationen belyser också Davis(2009) i sin studie ”Gender Inequality and patterns of abuse 

post leaving” där deltog 309 kanadensiska kvinnor som hade lämnat en våldsam relation. Av 

dessa 309 kvinnor så hade 11,5 % ingen erfarenhet av misshandel efter avslutad relation 27,2 

% blev både misshandlade och hade en hög förekomst av trakasserier efteråt. 23,3% blev 

misshandlade men trakasserierna var lägre. 38 % av dessa 309 kvinnorna blev också 

misshandlade efter avslutad relation utan att det förekom några trakasserier. Enligt 

Heimer(2008) är hot/varningar och psykiskt våld de vanligaste våldsformerna efter 

separationen. En förklaring kan vara att mannen har svårare att utföra fysiskt och sexuellt våld 

då mannen inte har samma vardagliga tillgång till kvinnans kropp. 

Forskning som gäller själva uppbrottsprocessen blev aktuell på 90-talet av internationella 

forskare. Det som forskningen försöker ta reda på är: Vad det är som påverkar processen när 

kvinnan ska lämna den våldsamma relationen? Vilka behov av fungerande konkreta åtgärder 

behövs för att kvinnan inte ska ge upp och återgå till mannen? Kunskapen om detta är 

betydelsefullt för om man vet orsakerna till varför kvinnan lämnar den våldsamma relationen 

så kan arbetet med dem utsatta kvinnorna bedrivas och organiseras utifrån det(Münger 2009). 

I kommande avsnitt reflekterar jag över de teorier som jag har använt mig av. 
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2.6 Teorireflektioner 
När det gäller teorierna om varför mannen slår menar Lundgren(2004) att det 

individualpsykologiska perspektivet inte är anledningen till varför mannen slår utan hon anser 

att vilken man som helst kan slå därför han är man och han har makt över kvinnan. Det 

betyder att varje man är potentiell kvinnomisshandlare, vilket jag har svårt att se. Hon tar 

ingen hänsyn till alkoholen, arbetslösheten, psykiska sjukdomar, fysisk ohälsa mm. som kan 

vara bidragande orsaker. Samtidigt är det inte alla med dessa bekymmer som slår heller. Det 

är inte enkelt att förstå vad det är som gör att mannen slår. I min studie har jag använt mig av 

avhandlingen ”slagen dam” av bland annat Lundgren(2001). Därför jag ville belysa 

omfattningen på problemet kvinnomisshandel. Av de litteratur som jag har tagit del av är just 

den avhandlingen oftast använd. Av den anledningen tyckte jag att det var ett bra val att ha 

med den. Senare blev jag uppmärksammad på att studien hade fått kritik pga. att  siffrorna var 

överdrivna att så många som 46 % hade varit utsatt för misshandel efter sin 15 års dag. Vad 

det berodde på var att definitionen av vad våld är var brett så det var många kvinnor som hade 

upplevt våld enligt den definitionen. Jag har ändå valt att ha kvar dessa fakta för den ger trots 

allt en uppfattning om vidden av kvinnomisshandeln. Hydén(1995) är den forskare som står 

bakom det relationella perspektivet och jag är kritiskt till hennes sätt att se på 

kvinnomisshandeln. Hon anser att kvinnan har makt över mannen då han har misshandlat 

henne, för det är hon som bestämmer om hon ska gå eller inte. Det är här min kritik kommer 

in för jag har svårt att förstå Hydéns synsätt av den orsaken att det är få kvinnor som 

verkligen går för de är så pass nerbrutna av mannen. När hon säger att kvinnan har makten 

förringar hon effekten av mannens våld och hon tar ingen hänsyn till de skick som kvinnan 

kan vara i efter hon har utsatts för misshandeln. Normaliseringsprocessen, de emotionella 

banden, exitprocessen och uppbrottsprocessen är de teorier som jag huvudsakligen har använt 

mig av för att förklara varför kvinnan stannar och varför hon går. Jag tycker att alla teorierna 

har varit användbara mer eller mindre. Den som jag trodde skulle fungera bäst nämligen 

normaliseringsprocessen enligt Lundgren(2004) var den teori som inte helt kunde förklara 

varför mina informanter stannade kvar i relationen. Jag kan inte se att jag skulle ha kunnat 

använda mig av andra teorier än de jag valde. 

3 Metod  

3.1 Val av metod 
I följande kapitel kommer jag att ta upp val av metod, data insamling, genomförandet, urvalet 

studiens trovärdighet, generaliserbarhet, litteratursökning, och forskningsetiska reflektioner 

Uppsatsen har skrivits utifrån narrativ metod och tyngdpunkten ligger på livsberättelser. 

Metoden används för att ta fasta på historieberättandet och forskaren använder sig av det för 

att skapa förståelse kring människors liv. När det gäller livsberättelser är forskaren intresserad 

av ett längre perspektiv och en reflektion av vad som har hänt. Forskaren försöker fånga 

individernas upplevelser, tankar och minnen i de samhang dem lever i för att få kunskap av 

deras livsberättelse (Fejes, 2009).  Jag har valt livsberättelser som metod för jag vill verkligen 

förstå hur deras liv har varit och vilka upplevelser de har haft utifrån deras perspektiv. 

Eftersom jag ville skriva deras livsberättelse har jag försökt skriva i en mer berättande form 

för att deras berättelse inte ska gå förlorad. Därför är språket enkelt och i vissa fall liknar det 

mer det talande språket.  

3.2 Datainsamling 
Från början var det tänkt att jag skulle intervjua tre kvinnor men en av dem valde till slut att 

inte ställa upp. Det måste jag respektera då deltagandet i denna studie kan väcka många 
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hemska minnen. Vilket gör att det kan vara svårt att berätta om misshandeln som de har varit 

utsatta för. Av den anledningen består studien av intervjuer med två kvinnor som har lämnat 

en våldsam relation. Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att frågorna är halvöppna 

det vill säga att informanterna har fått svara på några få frågor för att sedan berätta utifrån 

det(Bryman 2002). Jag upprättade intervjuguiden efter tre teman som fick namnen: Bakgrund, 

uppbrottet och tiden efteråt. Min tanke var att ställa en fråga inom varje tema och sedan låta 

de prata fritt. Jag ville att deras berättelse skulle få komma fram utan någon större inblandning 

av mig. Sedan hade jag skrivit upp frågor ut ifall att de skulle ha problem med berättandet. 

Det visade sig att mina följdfrågor behövdes till en viss del. För det var inte alltid lätt för mina 

informanter att veta vad de skulle säga. Alla frågor blev inte ställda av den anledningen att de 

kom fram i deras berättelse. 

Namnen är figurerade och jag kallar dem för ”Sandra” och ”Anna” Jag intervjuade kvinnorna 

i deras hem. Intervjuerna varade i 41 respektive 48 minuter och intervjuerna spelades in för att 

jag sedan skulle transkribera dem. Vilket innebär att det talande materialet bearbetas till 

skriftlig form. Hur mycket som skrivs ner är upp till forskaren utifrån analysmetod och syfte 

(Ahlberg, 2004) Jag skrev ner hela intervjun med alla ord och pauser. Suckar, skratt, ”hmm” 

mimik uteslöts av den anledningen att jag skulle få fram kärnans berättelse ändå. Om inte 

intervjun skrivs ner i sin helhet finns det risk att intressanta delar kan gå förlorade enligt 

Ahlberg. Innan forskare träffar informanten har personen fått veta syfte med samtalet. Det gör 

att informanten hinner reflektera och förbereda sig inför samtalet. Det kan vara bra utifrån att 

informanten kan ge en mer fullständig berättelse. Nackdelen kan vara att informanten bara 

berättar det han/hon förväntar sig att forskaren vill höra (Ahlberg, 2004). Jag berättade för 

mina informanter att syftet var själva uppbrottet från relationen. Det upplevde jag att mina 

informanter tyckte var positivt. De kunde välja hur mycket eller hur lite de ville avslöja om 

själva misshandeln eftersom fokus skulle ligga på uppbrottet. När en forskare ska utföra en 

intervju förutsätter det att forskaren har tillräcklig inlevelseförmåga så hon/han kan leva sig in 

den intervjuades situation (Ahlberg, 2004). Det är viktigt enligt Ahlberg att intervjuaren är 

avslappnad och trygg samt att samtalet inte blir forcerat. Vidare menar Ahlberg att en stunds 

tystnad ger möjlighet till reflektion, vilket kan berika samtalet. Jag tycker att jag har bra 

inlevelseförmåga men jag kan inte fullt ut förstå vad mina informanter har varit med om. 

Däremot kan jag föreställa mig att det har varit en mycket svår tid för de båda. Vidare kände 

jag mig tyvärr inte helt avslappnad för jag upplevde att jag gjorde intrång i deras innersta. Att 

jag grävde i en hemsk hemlighet. Resultatet blev att jag ibland forcerade samtalet. Jag hade 

svårt för tystnaden. Samtidigt om de inte hade velat prata med mig så hade dem inte ställt upp. 

Efter det första samtalet ringde jag upp för att ställa följdfrågor samt att höra hur de hade mått 

efter intervjun. Båda sa att det hade gått bra men självklart hade det också rört upp en del. 

3.3 Genomförande 
Det jag började med var att söka material till uppsatsen för att kunna skriva om uppsatsens 

teoretiska ramar som ligger till grund för studien. Jag skrev en intervjuguide inför intervjun 

detta för att ha något att gå efter, vilket är viktigt enligt Bryman(2002) att man som 

intervjuare är väl förberedd. Mina informanter fick jag kontakt med tack vare vänners vänner. 

Jag fick deras nummer och tog sedan kontakt med dem. Detta kändes bättre så att de inte 

skulle behöva ta steget och kontakta mig. Efter intervjuerna transkriberades de för att kunna 

bearbetas till skriftlig form (Ahlberg, 2004). När detta var utfört gjordes empiri och analysen 

där läsaren får en redogörelse för själva intervjuerna. Där har jag tolkat materialet med hjälp 

av teorierna. Avslutningsvis skrevs diskussionen och slutsatsen. 
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3.4 Urvalet  
 För att få tag på intervjupersoner till min studie kontaktade jag kvinnojouren och Centrum för 

kvinnofrid som jag bad sätta upp ett informationsbrev där kvinnor uppmanas att ta kontakt 

med mig om de vill delta i studien. Centrum för kvinnofrid ville inte sätta upp mitt brev för de 

ansåg att jag inte skulle få någon att ställa upp då de höll på med en egen stor undersökning 

och kvinnorna skulle inte orka delta i någon mer undersökning. Kvinnojouren trodde inte 

heller att jag skulle få någon att ställa upp då kvinnorna som kontaktar kvinnojouren är i 

början av uppbrottet och således har svårt att orka berätta om det. Jag hörde mig också för hos 

vänner och bekanta om någon kände en kvinna som kunde tänkas ställa upp. Till slut satte jag 

upp lappar på Umeå universitet. Detta sätt att få tag på informanter är en form av 

bekvämlighetsurval, vilket används av kvalitativa forskare när det kan vara svårt att komma i 

kontakt med en viss grupp människor ex. hemlösa på egen hand. Det kan också användas när 

forskaren har en uppfattning att representativiteten inte har lika stor betydelse som i en 

kvantitativ studie eftersom målet är att göra en ingående analys av intervjun (Bryman, 2002). 

Jag använde mig av vänner och bekanta för att få komma i kontakt med dessa kvinnor och det 

blir enligt Bryman ett snöbollsurval det vill säga att forskaren får kontakt med 

intervjupersonerna genom andra människor. 

3.5 Studiens trovärdighet 
Inom den kvantitativa forskningen används begreppen reliabilitet och validitet för att få en 

bild av kvalitén i en undersökning. Dessa begrepp är dock inte lika användbara inom den 

kvalitativa forskningen. Av den anledningen används istället begreppet trovärdighet för att 

bedöma studiens kvalitet. Som i sin tur består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2002). Tillförlitligheten innebär enligt 

Bryman(2002) att forskningen har utförts enligt de regler som finns och att resultaten 

rapporteras till de personer som medverkar i studien. För att säkerställa forskningens 

tillförlitlighet har studien utförts enligt de regler som finns. Vilket innebär att jag har följt de 

kriterier universitetet har för hur en undersökning ska gå till. Informanterna har även fått tagit 

del av transkriberingen som har legat som underlag för själva analysen. När studien är färdig 

ska de också få varsin kopia av den. Enligt önskemål från de båda. Överförbarheten handlar 

om man kan överföra resultaten till en annan miljö. För att göra det behövs fylliga 

beskrivningar av berättelsen. Det som här tas upp om överförbarheten benämns inom 

kvantitativ forskning som generalisering(Bryman 2002). Eftersom det är mina informanters 

berättelse som utgör själva kärnan i undersökningen är det inte lätt att uppfylla kravet om 

överförbarhet. Det jag har gjort är att jag har försökt att berätta det så utförligt som möjligt 

men ändå sett till att de får vara anonyma. Pålitlighet innebär att forskaren säkerställer att det 

skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. t.ex. val 

av undersökningspersoner, problemformulering och intervjuutskrifter. I undersökningen har 

det redovisats hur undersökningen har varit upplagd. Hur kunskapsinhämtningen, intervjuerna 

och analysarbetet har gått till. Även hur jag har kommit i kontakt med mina informanter har 

redovisats. Intervjuguiden finns med som en bilaga. Allt för att säkerställa pålitligheten i 

undersökningen. Konfirmering handlar om att forskaren ska vara objektiv (Bryman, 2002)Det 

har varit nästan svårast att uppfylla för jag som forskaren har alltid en förförståelse för de som 

studeras. Jag har under hela processen åsidosatt mina egna tankar och värderingar kring ämnet 

våld i nära relationer.  

3.6 Generaliserbarhet 
Det är svårt inom kvalitativ forskning att kunna generalisera sina resultat då det oftast handlar 

om fallstudie eller djupstudie. Av den anledningen har andra former av generalisering 

utvecklats inom kvalitativ forskning. En av dem är analytisk generaliserbarhet som innebär 
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”att man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan ge 

vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation” (Kvale, 1997). Läsaren får 

göra en bedömning om mitt resultat kan ge vägledning för liknade situationer. Eftersom det 

inte går att generalisera att gälla för hela populationen misshandlade kvinnor som har lämnat 

en våldsam relation.  

3.7 Litteratursökning 
jag sökte litteratur via Umeå universitetsbibliotek i deras databas Libris och Academic Search 

Elite. Sökord som användes i Libris var kvinnomisshandel som gav 986 träffar. Sedan 

använde jag mig av sökorden våld i nära relationer och fick betydligt mindre träffar. I 

Academic Search Elite  var sökorden women abuse och violence against women. Jag fick 

15996 träffar genom att skriva in årtalen 2000-2013, att dem ska vara vetenskapliga och i 

fulltext. Andra sökordet gav 5032 artiklar. Till slut skrev jag in sökordet leaving och fick fram 

9 träffar. Av dessa tittade jag igenom sammanfattningen av artikeln för att få en uppfattning 

av innehållet. Andra vägar som jag har använt mig av för att hitta litteratur är via andra 

författares referenslistor, socialstyrelsens, brottsförebyggande rådet och 

WHO:s(världshälsoorganisationen) rapporter.  

3.8 Forskningsetiska reflektioner 
Som forskare måste man ta hänsyn till etiska aspekter som kan bli aktuella i den studie som 

forskaren vill utföra. Bryman(2011) tar upp om olika etiska principer som gäller för svensk 

forskning bl.a. Informationskravet: Forskaren ska informera berörda personer om den aktuella 

undersökningens syfte. Försökspersonerna ska veta att deltagande är frivilligt och att det har 

rätt att hoppa av om det så önskar. De ska även få reda på vilka moment som ingår i 

undersökningen. Samtyckeskravet: Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Är någon minderårig brukar föräldrars eller vårdnadshavares 

godkännande krävas. Konfidentialitetskravet: Uppgifterna om de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt dem. Nyttjandekravet: De uppgifter 

som samlats in om enskilda personer får endast användas för forskningsändamålet. 

 Inför min studie har jag skickat ut ett informationsbrev där jag berättar om syftet med studien 

samt talar om att deltagandet är frivilligt. En av kvinnorna valde att hoppa av, vilket var 

hennes rätt att göra enligt samtyckeskravet. De kommer att får vara anonyma på så vis att jag 

kommer att avidentifiera namn och platser så att det inte ska gå att känna igen. Det som kan 

bli problematiskt när det gäller kvinnornas berättelser och de citat som kommer att skrivas är 

att det kan gå att känna igen för varje kvinnas historia är unik. Därför är det angeläget att 

omarbeta materialet så det inte går att känna igen men ändå skriva deras historia 

sanningsenligt. En annan etisk aspekt att ta hänsyn till är att det är ett känsligt ämne jag ska 

intervjua kvinnorna om. Av den anledningen är det viktigt att jag visar respekt och empati för 

dessa kvinnor och jag hoppas att de ska känna förtroende för mig. Uppgifterna som samlades 

in om Sandra och Anna har bara använts för studiens ändamål. 

4. Empiri och Analys  
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för analysen. Där har jag tolkat mitt material med 

hjälp av teorierna som jag har valt att utgå från. 

Jag har valt att presentera kvinnornas berättelse utifrån de tre teman som jag baserade 

intervjun på: ”Bakgrunden uppbrottet och tiden efteråt” Bakgrunden handlar om hur de 

träffade sina män samt orsaken till varför de stannade kvar i relationen. Det har jag benämnt 
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som kontroll och isolering med tanke på normaliseringsprocessen. Nästa avsnitt fick heta 

skulden, hoppet och medlidandet. Det fick symbolisera de emotionella banden eftersom det 

också förklarar varför kvinnan stannar i en våldsam relation. Avsnittet med Sandra och Annas 

uppbrott fick namnet vändpunkten. Tiden efteråt, där Sandra och Annas sociala nätverk tas 

upp benämns som omgivningens betydelse.  När jag har analyserat materialet har jag tolkat det 

med hjälp av de teorier som jag har beskrivit att jag ska utgå från. Det jag har fått fram av 

intervjun och hur jag tolkar det presenteras löpande genom hela analysen. Jag gjorde det för 

att minska risken för upprepningar som kan hända om jag skulle ha delat på det. Jag kommer 

inledningsvis att presentera mina informanter Sandra och Anna för att ge läsaren en inblick i 

deras bakgrund.   

4. 1 Presentation av Sandra och Anna 
Sandra är en tjej i 30 års- åldern och hon har en högskoleexamen. Hon träffade sin kille på en 

fest hos gemensamma bekanta för ca 8 år sen. Hon blev inte tillsammans med honom då utan 

det dröjde några månader. Sandra har varit förlovad tidigare. Sandra och hennes kille har inte 

bott ihop utan har levt som särbo. De har ett barn gemensamt men Sandra har egen vårdnad 

om barnet. Sandras särbo har alkoholproblem och även en psykisk sjukdom. Han är 

sjukskriven på halvtid och arbetstränar på halvtid. Sandras kille har utsatt henne för psykisk 

och fysisk misshandel. Hon har aldrig polisanmält honom. Det är några månader sedan hon 

lämnade honom. Sandra har haft kontakt med kvinnojouren. 

Anna är en kvinna i 40-års- åldern. Hon har varit gift två gånger. Anna har ett barn med 

mannen från det första äktenskapet och han har aldrig utsatt henne för någon form av 

misshandel. Annas barn från det tidigare förhållandet bodde växelvis hos Anna och hennes 

första man. Anna träffade sin man som hon levde med senast genom sitt dåvarande arbete. 

Hon hade fått ett längre vikariat där han arbetade. Efter ett tag började de umgås även utanför 

arbetet. Anna kände att hon ville börja studera och han hjälpte henne att söka in på 

universitetet. Hon kom in på universitetet och nu har hon en högskoleexamen.  De fick också 

ett barn tillsammans. Annas man hade alkoholproblem och var arbetslös i perioder. Han 

utsatte henne för psykisk misshandel. Deras äktenskap varade i ca 15 år. Hon bröt upp för ca 1 

½ år sedan. Anna har haft kontakt med Centrum för kvinnofrid. 

4.2 kontroll och isolering 
Med Sandras och Annas erfarenheter av misshandeln har jag undersökt om det går att dra 

paralleller med teorin om normaliseringsprocessen. Det man ska ha i åtanken är att det är en 

teori och inte en mall för hur normaliseringsprocessen fungerar. Nedan kommer först en 

redogörelse för hur Sandra reagerade första gången över att killens agerande inte var normalt. 

Det kommer även att beskrivas hur våldet har sett ut och varför hon har stannat. Sedan 

kommer jag att ta upp för hur det har sett ut för Anna.  

Första gången Sandra kände att något var fel inträffade när han skulle hämta henne från badet. 

Hon hade träffat en kille som hon kände och de stod utanför och pratade. När det hade gått en 

tid så ringde hon till honom och frågade var han var. Han svarade:” Jag var ju därutanför såg 

du inte mig? Jag såg ju dig men jag for för du verkade så upptagen . Jag svarade att jag stod 

ju och väntade på dig och jag såg dig inte. Han svarade, det tror jag att du gjorde så jag for 

hem. Jag sa men herregud jag står ju här och väntar, du måste komma tillbaka och hämta 

mig”. Hon hade flera mil hem. Han kom och hämtade henne sen. Denna händelse upplevde 

Sandra det första tillfället som hon kände att det här inte var normalt. Det var någonting som 

var tokigt. 
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Utifrån denna händelse går det att se att hennes kille börjar kontrollera henne genom att han 

bestämmer att hon inte ska få följa med hem för hon hade inte sett honom där utanför badet. 

Han straffar henne genom att åka därifrån för hon hade pratat med någon annan. Mannens 

kontroll över kvinnan anses vara en del av normaliseringsprocessen där han börjar kontrollera 

en del eller flera delar av kvinnans livsutrymme(Lundgren 2004).  

Efter denna händelse fortsatte det med svartsjuka. Han började förhöra henne och det blev 

värre och värre. Sandra beskriver det så här:  

Han väckte mig på natten och förhörde mig Han anklagade mig för att vara otrogen. Han 

puttade mig ur sängen när jag låg och sov, han knuffade på mig. Den psykiska 

nedtryckningen. Det skedde gradvis. Sen efter sex månader började han att hota mig flytta på 

dig annars/.../)jag fattade ju aldrig att han skulle kunna göra något. Man förnekar.  

Oftast sker den psykiska misshandeln gradvis och mannen kommer med hot för att kvinnan 

ska förstå att han har makten att göra vad som helst om hon inte gör som han säger(Lundgren 

2004). Sandra säger i intervjun att hon inte förstod att han skulle göra något. Det Sandras kille 

gör är att han sakta börjar trycka ner henne psykiskt, vilket är vanligt när det gäller 

misshandel i nära relationer. För om kvinnan skulle bli slagen vid första träffen så skulle hon 

gå men eftersom första slaget kommer efter en tid när hon har blivit förälskad i mannen och 

han är hennes livs största kärlek blir det svårare att gå. Holmberg & Enander (2011) menar att 

då kvinnan befinner sig i förälskelsestadiet är det ingen kvinna som går. Vidare har kvinnan 

även blivit isolerad från omgivningen och är kontrollerad av mannen och i kombination med 

de kränkningar som hon får utstå så klarar hon inte av att gå. Lundgren (2004) menar att 

kvinnan blir chockad när första slaget kommer och det är något som aldrig kvinnan kan 

acceptera fast ju längre tiden går så blir det en naturlig del av vardagen. Sandras kille började 

tidigt kontrollera henne genom att hon inte fick träffa sina vänner eller sin mamma. Han 

skulle veta vad de pratade om i telefonen. Han upplevde hennes mamma som ett hot eftersom 

de står nära varandra. När han märkte att en kompis började komma Sandra nära in på livet 

ifrågasatte han det med kommentarer som ”men gud vad du är mycket med henne”. ”Gud vad 

hon ringer”. ”Vad är det för fel på henne?” Sandras kille ville inte att hon skulle gå ut t.ex. på 

helgen utan hon skulle stanna hemma med honom. Genom att neka Sandras kompis att 

komma henne för nära inpå livet så uppstår en mental isolering som handlar om att mannen 

inte vill att folk ska få insyn i deras liv(Lundgren 2004). Sandra utsattes för kontroll och 

isolering av sin kille.  

Detta gäller även för Annas del fast det var på ett annat sätt jämfört med Sandra. Den största 

skillnaden mellan Sandra och Anna är att Sandra inte bodde ihop med hennes kille medan 

Anna var gift. Detta kan tolkas som att Sandra hade en större möjlighet att komma ifrån 

hennes kille. Av den anledningen kunde han inte kontrollera henne i samma utsträckning som 

Anna blev. 

Anna kan inte säga när den psykiska misshandeln började. Det var flera år sedan. Anna hade 

inget körkort och därför var hon beroende av honom. De bodde en bit utanför samhället. Det 

gick dåligt med bussar på kvällarna. Han ställde inte upp och skjutsade henne när hon ville gå 

på bio, dansa eller vara med hennes kompisar. Om han gjorde det var hon tvungen att utföra 

något åt honom, t.ex. ta över hans sysslor om det var hans tur att diska eller laga mat mm. Han 

skulle även ha pengar av henne till att festa. Hon kände sig alltid skyldig för hon kunde aldrig 

göra något utan förbehåll. På grund av hennes beroendeställning blev hon isolerad för hon tog 

sig ingenstans på kvällarna. Anna kände sig tvingad att vara hemma med sin man. Hon kunde 

ha tagit taxi men det hade hon inte råd med. Annas man ville ha kontroll över henne och 

därmed också över vilka som besökte henne. Hon berättade att:  
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”När mina föräldrar skulle komma och hälsa på ville han alltid veta hur många dagar, 

timmar, minuter de skulle stanna och stannade de längre så blev han arg. Det kändes också 

jobbigt att mina föräldrar inte fick vara här så länge”.  

Förutom att en man kan fysiskt isolera kvinnan kan han isolera henne genom att neka henne 

att prata med andra(Lundgren 2004). Annas man hade alkoholproblem. Det var absolut 

förbjudet för Anna att prata med andra om det. En gång hade hon berättat om hans 

alkoholproblem och han hade blivit mycket arg. Han straffade henne genom att inte hämta 

upp hennes barn från ett tidigare förhållande på busstationen när barnet skulle komma och 

hälsa på. Han ansåg att hon och barnet kunde ta bussen eller taxi hem. Anna tog sitt körkort 

för ca sex år sedan. Det blev ohållbart att vara utan. Resultatet av att hon till slut skaffade 

körkort var att han förlorade lite makt över henne eftersom hon inte nu var beroende av 

honom på samma sätt, Samtidigt så kunde han nu kräva att Anna skulle skjutsa honom till 

fester. 

Den psykiska misshandeln kan vara svår att ta på. Var går gränsen mellan att vara 

misshandlad eller inte? Annas man utsatte henne för misshandel genom att kontrollera och 

isolera henne. Han hotade även henne men det framgår inte med vad för det var något som 

hon inte ville berätta. Han gav henne kränkande kommentarer exempelvis om hennes kläder. 

Isoleringen och kontrollen beskriver Lundgren (2004) som en del av kvinnans nedbrytnings 

process. Genom att kvinnan får begränsad tillgång till ett liv utanför hemmet så blir snart hans 

verklighet hennes. På grund av hans kränkningar tänkte Anna att det var hon som gjorde fel, 

att det var något fel på henne. En gång försökte Anna göra allting perfekt åt honom men hur 

hon än gjorde dög det ändå inte. Då insåg hon att det inte var något fel på henne. Det måste 

bero på någonting annat. Anna förklarar: 

”Men eftersom jag inte hade någon att prata med så tänkte jag fortfarande att det är jag som 

gör fel. Jag är inte tillräckligt bra som kvinna. Fastän det inte var jag som bar skulden till 

hans beteende så skämdes jag. Jag skämdes väldigt mycket för att jag hade det så här dåligt 

och att jag levde med en så dålig man”. 

Detta som Anna beskriver här att hon tvivlade på sig själv förklarar Lundgren(2004) att det 

beror på att hon har inga andra referensramar än sin egen man. Vidare berättade Anna att hon 

skämdes gentemot sina vänner för han var onykter och därför kunde hon aldrig ta hem dem. 

Ingen fick veta något därför var Anna väldigt ensam i det här. Hon trodde att detta var 

normalt men när hon senare fick kontakt med Centrum för kvinnofrid började hon förstå att 

hans beteende inte var normalt. Hennes man hade ett stort kontrollbehov. Anna berättar om 

hur hennes man kunde vara:  

”Han skulle alltid hitta fel som när han på lördagar inte vaknade förrän kl.12 och då var han 

bakis. Jag hade redan varit uppe och gett barnen frukost och sedan varit ute med dem. När 

jag kom in ville han veta varför jag inte gett barnen någon mat fastän han såg att tallrikarna 

redan var diskade och han funderade varför jag inte hade varit ute med dem men jag sa att 

det har jag redan varit och då kunde han inte säga något mer utan han börja ifrågasätta 

varför brödkorgen stod där den stod. Han skulle alltid ha något att klaga på.” 

 Det återkommer i hennes berättelse att han aldrig är nöjd och han skulle alltid ha något att 

klaga på. När de hade flyttat till huset så ville Anna göra om men hennes man orkade inte det. 

Han ville inte följa med och välja tapeter och han tillät inte henne att välja själv. Hon fick då 

fara till affären och sedan fota tapeterna och skickade det som ett mms och då fick han 

bestämma om dem passade eller inte. Här kan man se att han har tagit ifrån hennes möjlighet 

att fatta egna beslut och hon protesterar inte heller utan hon gör som han säger. Det kan 
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förstås utifrån normaliseringsprocessen enligt Lundgren(2004) för att han har tryckt ner henne 

så hon inte klarar av att fatta beslut själv eller att hon anpassar sig för att slippa bråk.  Det 

slutade med att hon inte tapetserade om då utan när han hade flyttat där ifrån. Att Anna lät bli 

att tapetsera om kan tolkas som att hon gör motstånd och det menar Hydén(1995) att kvinnan 

gör och det är en del av uppbrottsprocessen. När det gäller Anna gjorde hon både motstånd 

och anpassade sig  

”Ja, det var det jag gjorde, jag anpassade mitt liv efter hans liv. Egentligen gjorde vi det alla 

tre. Vi var tvungen att anpassa oss efter honom. Det var ju som på morgonen då ingen fick 

vara i närheten av sovrummet. Om vi skulle väcka honom blev det liv”. 

Anna blev aldrig slagen och det är också något som skiljer mina informanter åt. Sandra blev 

utsatt för både psykisk och fysisk misshandel. Därför går det inte att göra en jämförelse dem 

emellan när det gäller den fysiska misshandeln.  

Sandra berättar i intervjun när hon blev slagen första gången och det inträffade ca sex 

månader efter dem hade inlett relationen. Innan första slaget hade de psykiska kränkningarna 

pågått en tid som är beskrivet ovan. Sandra och hennes kille satt och diskuterade en kväll och 

plötsligt börjar han att slå henne med ett tillhygge. Hon blir helt chockad för slaget kommer 

som från ingenstans. Han skriker och kallar henne hora. Sandra börjar gråta och säger att han 

ska sluta. När han till slut gör det sitter hon kvar och bara skakar och hon vill bara därifrån. 

Fortsättningen av kvällen beskriver Sandra så här: 

”Jag tänkte inte rationellt. Jag sprang in till sovrummet. Han kom efter mig och satte sig på 

sängkanten. Jag trodde han skulle börja be om förlåtelse, vara ledsen över det han gjort, vara 

chokad över det han gjort, börja gråta, men det var som tvärtom. Han blev värre. Han 

började kalla mig saker som djävla hora och han kränkte mig ännu mer. Jag bara grät. Jag 

sa: kan du inte skjutsa hem mig. Han tryckte ner mig och satte sig gränsle över mig. Han tog 

kudden och tryckte den över mitt ansikte. Han försökte kväva mig med kudden. Sen slet han 

bort kudden och han var andelens svart i blicken. Han var som borta. Jag bad honom att 

släppa mig och då klev han av. Jag började ta mig ur sängen men då tog han tag i mig igen 

och tog mig i håret. Han tryckte ner mig med ansiktet i madrassen. Då minns jag att jag 

tänkte nu dör jag. Jag fick dödsångest. Jag vet att jag kämpade för att komma ut från greppet 

men han måste ha lättat på greppet. Jag ramlade som ner nedanför sängen och låg och grät. 

Då tog han av mig min mobil. Jag grät och sa att du måste släppa mig”. 

Till slut gav han upp och släppte henne och då började han att gråta och be om förlåtelse, sa 

att det var fel. Han var ledsen. Han ville att hon skulle lova att inte ringa polisen. Hon for hem 

till sig och hon berättade allt för sin mamma. Hennes mamma ville att hon skulle anmäla 

honom men det ville inte Sandra. Sedan for Sandra i sällskap med en bekant hem till honom 

och hämtade sina saker. Hennes kille var inte där då. Sandra bröt upp från relationen. 

 I det här fallet så bryter Sandra mönstret i förhållandet till andra misshandlade kvinnor 

eftersom hon valde att lämna honom vid första slaget, vilket enligt min uppfattning är 

ovanligt. Hon ville dock inte anmäla honom. Att Sandra bryter upp från relationen efter första 

slaget går att tolka som att hon hade inte kommit så långt in normaliseringsprocessen för 

våldet hade inte blivit en normal del av vardagen. Samtidigt blev första gången han brukade 

våld mot henne så extremt eftersom han höll på att kväva henne. Vilket egentligen brukar vara 

en orsak till varför kvinnan lämnar en våldsam relation, när det gäller livet som Holmberg & 

Enander(2011) tar upp om kvinnornas uppbrottsprocesser. Men då har det oftast föregåtts av 

lång tid av både psykiskt och fysiskt och troligen också sexuell misshandel. Sandras kille 

vädjade till henne flera gånger att hon skulle komma tillbaka. Han lovade att han skulle söka 

hjälp, vilket han också gjorde. Han var med i en våldsgrupp och fick även hjälp för sina 
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alkoholproblem. Han började söka upp henne där hon var och ville prata och berätta hur 

ledsen han var och han ville förklara sig. Till slut lyssnade hon på honom 

”jag tyckte väl synd om honom, jag tyckte att det var hemskt. Jag ville förstå det han hade 

gjort och det var väl det som man till slut föll tillbaka på, så till slut var jag tillbaka i 

relationen. Helt otroligt”.  

4.2.1 Skulden, hoppet och medlidandet 

Trots att Sandra lämnar relationen efter första slaget går hon tillbaka till honom efter ett tag, 

vilket hon uttrycker är ”helt otroligt”. Sandra lämnar och kommer tillbaka till relationen 

några gånger. Vid ett tillfälle var hon ifrån honom i ett halvår och hade bytt telefonnummer 

men kom hon ändå tillbaka till honom igen. Hon berättar att hon tycker synd om honom och 

det är genomgående i berättelsen. Hon tyckte synd om honom för han var rädd att bli lämnad, 

hans dåliga uppväxt, hans alkoholproblem. Sandra kände mycket skuld och ångest över att 

lämna honom. Hon ville så gärna förstå varför han slog, att det berodde på hans uppväxt, hans 

drickande, hans psykiska sjukdom. Vid frågan ”Vad var det som gjorde att du stannade kvar i 

relationen”? svarade hon: 

”Jag tror att det var mycket det här att jag kände skuld. Att jag hade mycket ångest. Jag har 

ju tagit hjälp för det, men varför jag fick ångest när jag skulle lämna honom, det var för att 

jag tyckte synd om honom. Jag hoppades på honom. Någonstans så tyckte jag ändå om 

honom. Det har varit en lång resa innan jag gav upp hoppet” 

 Hon berättar hur hon hela tiden har försökt förstå hur han tänker och det är också något som 

gjort att hon har stannat kvar. Sandra säger så här:  

”Det är inte intressant för mig längre hur han tänker för det är ju det som har gjort att har 

varit kvar, för jag har tänkt på honom och tyckt synd om honom, men gud varför tänker han 

så…det är ju därför….stackars han, stackars han”. 

 

Det Sandra beskriver här utgår från Holmberg & Enanders(2011) teori om de emotionella 

banden som förklarar varför kvinnan stannar. Hoppet är det sista som överger människan sägs 

det och i Sandras berättelse är det något som är återkommande. Hon ville inte ge upp hoppet 

om relationen, att det skulle bli bättre. Holmberg & Enander säger att det är vanligt att 

kvinnan tycker synd om mannen, att hon känner medlidande och det blir en stark anledning 

till varför kvinnan stannar kvar. Sandra kan inte lämna honom för det är synd om honom med 

tanke på hans problem. Hon kände skuld när hon skulle lämna honom men han gav också 

henne skulden för att han slog henne. För han slog henne för hon hade sagt vissa saker och då 

kunde han inte hantera det. Han blev då arg och därför slog han henne. Han menade på att han 

blev arg, ledsen och sårad av det hon sa. Sandra berättar om en episod då hon talade om för 

honom att hon ville ha egen vårdnad om barnet då blir han väldigt arg och slår sönder en stol 

så det flyger ben runt omkring henne.  Efteråt ger han henne skulden, för hon hade sårat 

honom genom att hon ville ha egen vårdnad. Han lägger även skulden på hans 

alkoholproblem på henne för han dricker för att han inte kan kontrollera sina känslor då hon 

sårar honom. Sandra kände mycket skuld och det är den dominerande känslan hos kvinnor 

som har varit utsatta för våld (Larsdotter, 2011). Anna talade också om skulden dock inte lika 

påtagligt som Sandra. För Annas del handlade det mer om skammen. 

 

Anna berättade i intervjun hur mycket hon skämdes för sin man och sitt liv. Hon ville inte att 

någon skulle veta hur illa det var. Anna förstod att hon inte hade någon skuld i hans beteende. 

Fast tack vare att hon inte kunde anförtro sig åt någon, kände hon ändå att det var hennes fel. 

Här blir det tydligt vad resultatet av isoleringen blir, att hon tappar verklighetsuppfattningen. 

Eftersom hon lever genom honom. Det onormala har blivit normalt. Detta är en förklaring 

utifrån Lundgrens(2004) normaliseringsprocess. Samtidigt går det tolka med hjälp av de 
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emotionella banden - Att leva fastspänd i den andra- internalisering som beskriver att 

kvinnan lever genom mannen.  

Sandra uppger att hon stannade i relationen pga. skulden, hoppet och medlidandet. Att hon 

tyckte synd om honom. För Annas del berodde det på barnen:  

”Jag var rädd att bli ensam med två barn och ett hus och ta hand om, att klara av ekonomin 

jag kunde inte säga sanningen till mina barn om varför vi skulle separera och därför blev jag 

rädd att mina barn skulle bli ledsna och lägga skulden på mig för att jag har förstört deras 

liv. Jag var på väg att lämna honom en gång tidigare och jag kollade upp det här med 

lägenheter så insåg jag att jag inte skulle klara mig ekonomiskt för jag hade inget jobb och 

jag hade ingen A-kassa. Och leva på socialen, det gjorde jag en gång när jag separerade från 

mitt tidigare förhållande. Det var jobbigt och därför måste jag bita ihop och göra det från 

grunden så att jag kan lämna honom och stå på egna ben. Jag ville inte gå till socialen igen. 

Det var jobbigt för min självkänsla”.  

Anna uppger att hon stannade pga. rädslan att inte klara av hus och barn själv. Men det går 

också se att det var delar av de emotionella banden som gjorde att hon var kvar. Nämligen 

skulden och därigenom skammen. Nu menar jag inte att hon har någon skuld i det hela utan 

att det är mannen som skuldbelägger kvinnan för deras beteende, vilket gör att kvinnan känner 

skuld. Det är även skulden som står i vägen för att personen ska söka hjälp. Om mannen 

missbrukar, är arbetslös eller lider av psykisk eller fysik ohälsa så vill inte kvinnan lägga 

ansvaret på mannen. Därigenom blir han ansvarsbefriad genom att orsaken till våldet hänvisas 

till olyckliga omständigheter (Larsdotter, 2011).  Rädslan tillhör också de emotionella banden. 

Fast Holmberg & Enander(2011) sätter rädslan i samband med rädslan att dö eller rädslan för 

att barnen ska utsättas för skada. Men rädslan att inte klara sig själv är också en typ av rädsla. 

I studien When is it enough for me to leave? Black and Hispanic women´s respons to violent 

relationships (Lacy, 2010) anger kvinnorna precis som Anna att de stannar pga. rädslan över 

att inte klara av barn och hushåll på egen hand. Holmberg & Enander menar att det inte är 

vanligt i dag att kvinnan stannar pga. ekonomiska skäl i vårt välfärds Sverige.  

Hur går det att tolka Sandra och Annas skäl till varför de stannar utifrån 

normaliseringsprocessen och de emotionella banden? 

Orsakerna till varför Sandra stannar i förhållandet kan både ses utifrån 

normaliseringsprocessen och de starka emotionella banden. Misshandeln som Sandra varit 

utsatt för och som har gjort att hon har varit kvar i relationen i ca åtta år följer till viss del 

teorin om normaliseringsprocessen. Då våldet till slut blev en del av hennes vardag och då 

hon efter att blivit slagen så var han alltid snäll och omtänksam. Det som genomsyrar 

normaliseringsprocessen är den kontroll och isolering som mannen utsätter kvinnan för i 

kombination att han ömsom slår henne ömsom smeker henne, vilket gör att hon till slut inte 

vet vad som är verklighet eller inte. Hon blir totalt nedbruten att hans verklighet är hennes och 

hon identifierar sig med honom(Lundgren 2004). Den uppfattningen har jag inte fått när det 

gäller Sandra och det kan bero på att de levde som särbo. Han hade inte total kontroll över 

henne hela tiden utan hon fick ut i mellanåt hämta in ”frisk luft” utifrån som gjorde att hon 

ändå hade kvar verklighetsuppfattningen. 

Om man tittar på det emotionella bandet som orsak till varför kvinnan stannar så känns det 

som det utgör det största skälet till varför Sandra stannar kvar i relationen. Hon berättar om 

skulden, hoppet, medlidandet (att tycka synd om honom), viljan att förstå och beroende. För 

Sandra har det varit viktigt att förstå hur han tänker. På samma sätt har det varit för kvinnorna 

i Holmberg & Enanders(2011) studie där de menar att det har varit en drivkraft för kvinnan att 

förstå varför mannen har misshandlat henne. För det är obegripligt att förstå hur någon som 
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älskar en också kan slå. Sandra pratar om beroendet dels utifrån hans alkoholproblem och 

psykiska sjukdom att hon blev medberoende i det men också att beroendet handlar om att han 

är rädd för att bli lämnad. Han är beroende av hennes sällskap och närhet. Sandra berättar om 

den ”bubblan” som de befann sig i eftersom hon upplevde att dem var själva i det här att de 

delade det här tillsammans. Det kan tolkas som att de har deras liv varandras i händer, vilket 

är en del av att vara beroende. Han är beroende av henne för hon är den ende som han har. 

Sandra är också på ett ”sjukt” sätt beroende av honom. Han avgör om hon ska leva eller inte 

eftersom han vid några tillfällen försökt att kväva henne men som i sista stund har han släppt 

henne. Detta kan också ses utifrån normaliseringsprocessen då gränsen mellan liv och död 

utplånas. Där en av informanterna i Lundgrens(2004) studie berättar hur hon höll på att bli 

kvävd av att han tryckte kudden över hennes ansikte och när hon då kände att höll på att dö så 

tog han bort kudden. Sandra hade en liknande erfarenhet då han första gången han brukade 

våld mot henne försökte kväva henne. 

Det både Lundgren(2004) och Holmberg & Enander(2011) tar upp om att kvinnan identifierar 

sig med mannen och att hon ser verkligheten genom hans ögon, att hon lever genom honom. 

Det är inget som är direkt uttalat och som jag skrev tidigare så kan det bero på att de har levt 

som särbo och hon har fått anledning till att vara själv vissa perioder. Sandra har även gått i 

våldsgrupp och har haft ett starkt nätverk. Eftersom Sandra har levt som Särbo och inte 

ständigt haft honom närvarande i hemmet så kan man förstå att de emotionella banden är 

mycket starka, vilket gör att hon har varit kvar i relationen. Slutsatsen som jag kan dra av det 

här är att det är både normaliseringsprocessen och de starka emotionella band som gör att 

Sandra har haft svårt att ta sig ur relationen.  

Annas erfarenhet av våldet har varit svårare att jämföra med teorierna än Sandras. Det kan 

förstås utifrån hennes tydlighet att allt handlade om barnen och ekonomin. När hon insåg att 

hon skulle klara sig själv så gick hon. Samtidigt kan det också tolkas utifrån både 

normaliseringsprocessen enligt Lundgren(2004) och de emotionella banden av Holmberg & 

Enander(2011). Då skammen och rädslan gjorde att hon stannade kvar. Skam för att hon inte 

ville att någon skulle ha insyn i deras liv. Rädslan pga. bli ensam med allt ansvar över barn 

och hus. Normaliseringsprocessen förklarar hur hennes man har haft kontroll över henne. Det 

har gjort att hon har varit ensam med sin erfarenhet. Vilket i sin tur har gjort att hon trott det 

hennes man utsatte henne för var normalt. Det som också ska beaktas är att jag ville veta om 

uppbrottet från relationen. Därav blev det begränsad information om själva misshandeln. 

Något som kunde ha bidragit till att normaliseringsprocessen fungerade bättre än den gjorde.   

Sandra och Anna fick till slut nog och de lämnade sina förhållanden.  Själva uppbrottet 

benämner jag här som en vändpunkt i deras liv. Utifrån Sandras och Annas process att bryta 

upp från relationen. Kommer jag att redogöra för Fuchs Ebaughs(1988) Exitprocesser 

parallellt med Holmberg & Enanders(2011) uppbrottsprocesser. 

4.2.2 Vändpunkten 

Hur ser processen ut när Sandra och Anna lämnar relationen? Finns det en specifik vändpunkt 

eller någon speciell händelse som gör att de går, De teorier som står i fokus här är Fuchs 

Ebaughs (1988) exitprocesser och Holmberg & Enanders(2011) uppbrottsprocesser. Analysen 

kommer att utgå från vändpunkterna i fas tre i exitprocessen. Sedan kommer Holmberg & 

Enanders vändpunkter att parallellt tas med i analysen.  

Sandra har lämnat och kommit tillbaka till sin kille några gånger, vilket inte är ovanligt att en 

kvinna gör(Münger 2009). Det har gått ganska kort tid sen Sandra lämnade relationen. Det 

som gjorde att Sandra till slut lämnade sin kille var att hon kände att hon ville skydda sitt barn 
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för hennes barn behöver en trygg mamma och en trygg uppväxt. Utifrån exitprocessen kan det 

förklaras på följande sätt: 

En särskild händelse: Det Fuchs Ebaugh tar upp här är att själva rollutträdet kan föregås av en 

skärskild händelse som kan ha symboliskt värde och som har stor betydelse. När det gäller 

Sandra så blev den särskilda händelsen då hon blev gravid och då startade tankeprocessen på 

att lämna honom. I början av graviditeten började hon fundera över sitt beslut att föda det här 

barnet, hon tänkte” men gud vad har jag gjort, alla de här skuldtankarna, vad ska hända och 

jag tänkte mycket på barnet, ska barnet fara illa och så här”. Ju längre Sandra kom in i 

graviditeten så blev detta att bära på ett barn en styrka för henne. Hon började förstå att ”det 

här går inte, det här fungerar inte”. När Sandra hade fött sitt barn till världen blev det tydligt 

för henne att hennes barn är en person som är helt oskyldig. Barnet är en individ som inte har 

valt att leva i den här miljön och för Sandra blev det så stark att vilja skydda sitt barn. Sandra 

lämnade inte sin kille direkt efter barnets födelse utan det gick ett tag till. Han bodde dock 

aldrig med dem under denna period innan hon lämnade honom. Även om inte Sandra lämnade 

honom direkt så blev denna särskilda händelse upptakten på relationen. Sandras rollutträde 

från den våldsamma relationen kan förstås utifrån dessa punkter men jag upplever att flera 

punkter kan stämma in på en och samma person. Det behöver inte bara vara en.  

Annas uppbrott kan också ses utifrån en särskild händelse. Anna har varit ifrån sin man i 

drygt 11/2 år och hon har inte gått tillbaka till honom efter det. Skälet som Anna gav till 

varför hon stannade var att hon inte trodde att hon skulle klara sig själv med två barn och hus 

på hennes lön. Det som Anna själv benämner som den största vändpunkten var när Annas före 

detta svärmor ringde och talade om att hennes man hade och gått bort och hon berättade för 

Anna att det hon saknade var att de satt och åt framför tv på fredagskvällarna, att de hade 

”fredagsmys” Anna reflekterade över detta: 

”Då tänkte jag om det skulle hända honom någonting, vad skulle jag sakna. Det jag kom fram 

till var att jag inte skulle sakna någonting. Jag får frihet, Jag får lugn och ro. Då började jag 

tänka/../ kommer jag att sakna honom. Nej. Det fanns inget som höll oss ihop längre, inga 

traditioner”  

Det var då Anna kom fram till att det inte var värt det men det har varit en lång process innan 

hon kom dit och framförallt att känna det här som hon beskrev ovan. Utifrån denna händelse 

går det att dra paralleller med exitprocessen(1988). där vänpunkten kan komma av en särskild 

händelse som kan ha ett symboliskt värde. Det gick upp för Anna att efter att ha pratat med 

hennes före detta svärmor så skulle hon inte sakna någonting  

Droppen I Sandra situation så kan man säga att droppen blev när hennes kille hade druckit 

väldigt mycket och ljugit för henne i en längre period efter barnets födelse och i samband med 

det så begär han helt plötsligt ett faderskapstest och då kände Sandra att: ”Nu räcker det” och 

efter detta så bröt Sandra med sin kille och hon begärde egen vårdnad av barnet.  Holmberg & 

Enander(2011) skulle se detta som att Sandra bryter upp för att det ”gäller någon annan.” 

Vilket hon gör, för även om det just blev den här situationen som gjorde att Sandra lämnade 

precis då har hon hela tiden känt att hon inte vill att hennes barn ska behöva växa upp under 

otrygga levnadsförhållanden, som det innebär för ett barn som får uppleva när ens pappa slår 

ens mamma.  Holmberg & Enander(2011) har i sin studie kunna fastställa två faktorer som 

gör att kvinnan bryter upp. Den ena är ”När det gäller någon annan” och den andra är ”När 

det gäller livet” och båda två avser att personen har ”nått botten” Detta förklarar Holmberg & 

Enander(2011) att när kvinnan når botten så har det att göra med att kvinnan ger upp. Oftast 

handlar det om att kvinnan ger upp hoppet - om att mannen ska sluta slå, den egna 

kärleksdrömmen, om relationen eller att ge upp motståndet och kampen och resignera. För 
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Sandras del blev det ”När det gäller någon annan” Sandra beskriver också vid två tillfällen 

att dels ”Nu räcker det” men också att hon ger upp. Hon ger upp hoppet om relationen. Sandra 

säger flera gånger: ”Det är bara att ge upp, ge upp kampen, det går inte”. Båda dessa uttryck 

kan ses som att nu har hon nått botten för nu räcker det och det signalerar en bestämdhet och 

en kampvilja för sitt och hennes barns liv. Då hon utrycker att hon ger upp så handlar det om 

att hon måste släppa greppet om hoppet som är en del av emotionella bandet(2011), där 

hoppet är det sista som överger oss, vilket blir tydligt här. Då det har tagit ca åtta år för Sandra 

att nå till denna insikt.  

Anna kunde inte säga sanningen till sina barn om varför dem skulle separera och därför blev 

hon rädd att hennes barn skulle bli ledsen och lägga skulden på henne för att hon har förstört 

deras liv. Detta gjorde att det tog längre tid innan hon valde att separera.  Hon uppger att hon 

var rädd för ansvaret. Sen när hon det gick upp för henne att det var hon som hade tagit hand 

om allting gällande barnen tvättning, städning, matlagning, skötsel av hus, trädgård och hon 

betalade alla räkningar. Började hon inse att hon gjorde ju faktiskt allting själv. Hon började 

fundera över vad det var hon var rädd för: ”Jag klarar allt själv utan någon annans hjälp. Då 

bestämde jag att jag hade inget att förlora mer. Nu går det inte längre. Jag slet ut mig så 

mycket” 

Det som Anna beskriver här kan ses utifrån vändpunkten att det var droppen(1988) som fick 

bägaren att rinna över. Att hon tog hand om allting själv. Hur mycket hon slet för att få allting 

att gå runt. Han betalde inte krona hemma. Anna gick inte då utan det tog ganska lång tid 

innan hon lämnade honom. Det kallas uppbrottsprocessen och Exitprocessen och just ordet 

process hänvisar att det är ett förlopp, en utveckling, ett skeende, det är någonting som inte 

händer på en gång och för många misshandlade kvinnor tar det tid innan hon faktiskt går. Det 

har varit flera händelser som till slut gjorde att Anna gick.  

”Tidsrelaterade faktorer” Denna vändpunkt tar Fuchs Ebaugh(1988) upp mest i samband att 

människor i hennes studie bytte karriärer och att det blev just tiden som fick betydelse. Den 

här vändpunkten är väl den som inte går att överföra på Sandra fast samtidigt så kan det tolkas 

som att tiden då han drack och var borta i långa perioder blev en ”tidsrelaterad faktor” för om 

han hade varit hemma hos henne och barnet och varit stöttande och hjälpsam så hade det 

kanske inte blivit just då utan kanske vid ett senare tillfälle. 

”Ursäkter: Sandra kände att när hon väntade barn så var hon tvungen att göra något åt 

situationen för den skulle inte bli hållbar med en liten oskyldig individ i det liv hon levde.  

Det blev tydligt för henne att hon inte ville leva med honom för hon var tvungen att se till sitt 

barns bästa och ta hand om barnet. Hennes kille var vuxen och kunde ta hand om sig själv. 

Här kan det tolkas som att barnet blev en ursäkt för att lämna relationen även om det inte har 

uttrycks så. Holmberg & Enander(2011) menar att när kvinnan känner att barnet är hotat så då 

går hon. Den här vändpunkten som Fuchs Ebaugh(1988) tar upp är väl den som är mest lik 

Holmberg & Enanders ”När det gäller någon annan” för om kvinnan inte klarar av att gå för 

sin egen skull så har de sett att kvinnorna går när det gäller någon annan, vilket blir som en 

ursäkt för att lämna relationen. 

Antingen eller alternativ: Hur den här vändpunkten går att tolka i Sandras situation är ganska 

enkel, i alla fall när man står utanför och betraktar. Antingen så lämnar Sandra relationen eller 

så kan hennes barn fara illa både fysiskt och psykiskt. Holmberg & Enander använder sig av 

benämningen: ”när det gäller livet” De menar att när kvinnan kände att hon kunde dö så 

lämnade hon relationen. Det behövde inte handla om att rent bokstavligen dö utan att deras 

själ skulle dö om de inte gick från förhållandet. Sandra upplevde att hon vara nära att dö vid 
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första tillfället som han höll på att kväva henne. Hon lämnade honom då. Senare gick hon 

tillbaka efter upprepade gånger av bönande och hopp om förbättring.  

Annas process har kunnat ses utifrån en särskild händelse och ”droppen” De andra två 

ursäkter och tidsrelaterade faktorer har jag inte kunnat se. Nu behöver det inte vara så att det 

gå dra paralleller till alla vändpunkterna. Den sista vändpunkten antingen eller kan förklaras 

utifrån då Anna tog allt ansvar hemma och som hon säger ”Jag slet ut mig så mycket”. För 

antingen sliter hon ut sig eller så lämnar hon förhållandet. Av hennes berättelse går det också 

att tolka att hon lämnade sin man även för barnens skull, det som Holmberg & Enander(2011) 

benämner när det gäller någon annan. Därför Anna beskriver hur hon slet ut sig och hon 

upplevde att hon inte kunde göra det längre eftersom hon hade barn att ta hand om. Barnen 

blev först en av anledningarna till varför hon stannade. Sedan blev barnen ett av skälen till 

varför hon gick. Holmberg & Enander tar upp att kvinnan kan stanna och bryta upp av samma 

anledning bl.a. rädslan. Kvinnan kan vara livrädd för att lämna förhållandet men det är också 

rädslan som gör att hon går, för hon är rädd att hon ska dö eller rädd för att han ska skada 

barnen. Detta var Fuchs Ebaughs(1988) teori om exitprocessen. Utifrån hennes beskrivna 

vändpunkter så går det att förstå både Sandras och Annas uppbrottsprocess. Sandras 

vändpunkt blev hennes barn oavsett vilken vändpunkt man utgår från. Annas största hinder till 

att gå var oron över det praktiska och omsorgen över barnen. Det blev en skärskild händelse, 

droppen som fick bägaren att rinna över och antingen eller alternativ. Med tanke på att 

barnen hade en stor del i beslutet att lämna relationen för de båda går Holmberg & 

Enanders(2011) när det gäller någon annan att använda här. 

Holmberg & Enander(2011) har beskrivit uppbrottsprocessen utifrån något som de kallar tre 

aktiva processer som en misshandlad kvinna går igenom. Dessa är att bryta upp, att bli fri och 

att förstå”  

Att bryta upp: Handlar helt enkelt om att kvinnan fysiskt bryter upp från mannen, hon lämnar 

honom. Till slut bryter Sandra från sin kille och hon beskriver det så här:  

”Jag är så glad i livet och ibland på kvällarna kan jag sitta och må så gott, att jag har gått 

ifrån honom, att inte ha skulden och ångesten för att jag har gjort det här valet. Utan jag 

känner mig så glad. Jag är så lycklig att det blev så pass bra på något sätt”. 

Innan hon gör detta uttalande så har hon berättat att hon aldrig trodde att hon skulle kunna ta 

sig ur det här förhållandet för hon upplevde att hon var så medberoende till hans psykiska 

sjukdom och alkoholism. 

 När Anna hade bestämt sig att bryta upp från förhållandet så gjorde de en uppgörelse att han 

skulle få bo kvar ett år och hon skulle försörja honom eftersom han skulle studera och hade 

ingen inkomst. I gengäld skulle Anna få ta över huset utan att behöva betala något till honom. 

Hon berättar att det var hon som ville skiljas men han sa aldrig emot utan dem var överrens 

om det. Annas situation är ovanlig med hänsyn till att dem bodde ihop fastän dem hade 

separerat. För Annas del kände hon att hon var tvungen pga. hon skulle aldrig ha råd att lösa 

ut honom från huset. Med tanke på hur förhållandet har sett ut kan man tänka sig att han 

skulle ha blivit vansinnig när han fick veta att hon ville skiljas och att han skulle ha gjort 

deras sista år i huset väldigt svårt för henne. Eftersom separationsvåld är inget ovanligt enligt 

Heimer(2008). Anna berättar att det inte blev värre men det blev inte bättre heller utan det 

hade varit som det brukar vara. Annas process att bryta upp blev mycket lång och hon mådde 

väldigt dåligt. Till slut sökte hon hjälp på vårdcentralen för hon hade gått ner sex kilo under 

en kort period. Hon blev hänvisad till Centrum för kvinnofrid och började gå där. Under det 

här året var det nästan ingen som visste att dem faktiskt hade separerat. Anna upplevde det 
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jobbigt att behöva hålla ”masken” inför barnen och tillslut kände hon att dem var tvungen att 

berätta, för det blev ohållbart att hålla det hemligt. 

Att bli fri: Med det menas att bli emotionellt fri, det vill säga att kvinnan bryter det 

känslomässiga bandet till mannen. Även om kvinnan har gått så kan hon fortfarande vara 

känslomässigt bunden till mannen(Holmberg, Enander 2011). Kvinnan tycks gå igenom fyra 

emotionella stadier på vägen till att bli emotionellt fri Dessa är: 

”Jag älskar honom” I det här stadiet är förälskelsen som störst och ”kärleken är blind” här 

kan kvinnan tränga bort eller ignorera varningssignalerna pga. den starka förälskelsen. Sandra 

blev förälskad i sin kille och flyttade till honom. Hon berättar att hon föll för hans manliga 

utstrålning. Han hade karisma. Hon kände att han var speciell och mystisk. Han var svår att 

komma in på livet. När kränkningarna började var hon som jag tolkar det fortfarande i 

förälskelsestadiet. Eftersom kränkningarna började tidigt i förhållandet. Enligt Holmberg & 

Enander(2011) är det ingen kvinna som lämnar relationen här. Det beror på den starka 

förälskelsen. Nu säger Sandra att kärleksbandet är ganska utsuddat. Hon uttrycker vidare att: 

”Det tror jag försvinner ganska snabbt egentligen, den här kärleken. Jag kan känna att jag 

bryr mig om honom, jättemycket, men det är ju inte i form av en kärleksrelation.”  

Eftersom Anna inte minns när den psykiska misshandeln började är det svårt att veta om hon 

befann sig i förälskelsestadiet eller inte. 

”Jag hatar honom” Första gången Sandras kille var våldsam mot henne då han försökte 

kväva henne, hon blev väldigt arg, chockad och ledsen efteråt. Hon tog sina tillhörigheter och 

lämnade honom. Denna handling går att tolka som att hon hatade honom just då. Det är 

många kvinnor som lämnar mannen under denna fas pga. all den vrede som uppstår men 

kvinnan går oftast tillbaka till honom när den värsta vreden har lagt sig för hat och kärlek 

ligger väldigt nära varandra och till slut tar kärleken överhand och hon återvänder till honom 

igen(Holmberg, Enander 2011). Sandra återgick till honom även om det tog ett tag och hon 

har vid senare tidpunkt också gått igen då han har försökt att kväva henne vid tre tillfällen och 

utöver det slagit och kränkt henne upprepade gånger. Holmberg & Enander(2011) menar att 

det är ganska vanligt att kvinnan kan bryta upp flera gånger under detta stadium men hon går 

oftast alltid tillbaka, för det är få definitiva uppbrott som sker när kvinnan befinner sig i denna 

fas, eftersom hon fortfarande är starkt bunden till mannen.  

”Jag tycker synd om honom” Denna tredje fas domineras av medlidande och kvinnan tycker 

synd om mannen. Kvinnan är i denna fas längst i jämförelse med de andra faserna. När 

kvinnan känner medlidande och skuld så är det den största anledningen till varför hon är kvar 

i förhållandet. Detta har varit genomgående i Sandras historia där hon åtagliga gånger sagt att 

hon tycker synd om honom och det har varit största orsaken till varför hon har stannat. Det 

tillsammans med skulden och hoppet. Det var de sista banden som löstes upp. Hon kände en 

kamp för sig själv att till slut ge upp hoppet. Men enligt Holmberg & Enander(2011) kan 

känslan av medlidande också vara orsaken till varför hon bryter upp antingen det är tillfälligt 

eller definitivt. Även när kvinnan har lämnat förhållandet så kan hon fortfarande tycka synd 

om honom.  

Anna tyckte synd om sin man även om det inte framgår tydligt i hennes berättelse. När Anna 

lät sin man bo kvar efter separationen går det att tolka som att hon kände medlidande med 

honom. För han hade inga pengar och han skulle studera.  

”Jag känner ingenting” I denna avslutande fas så känner kvinnan ingenting, hon är totalt 

likgiltig. Hans emotionella makt över henne är bruten. Om kvinnan blir kvar i den här fasen så 
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beror det på uppgivenhet eller rädsla(Holmberg, Enander 2011). Sandra lämnade relationen 

före hon kom hit även om hon har som hon har sagt att ”jag ger upp” och ”nu räcker det” så 

är hon inte likgiltig inför honom eftersom han fortfarande träffar henne på grund av barnet 

och kränkningarna har fortsatt och han försöker få henne att ändra sig.  

Anna bröt från förhållandet när hon befann sig i det här stadiet, att jag känner ingenting. Hon 

kom till insikt att hon inte skulle sakna honom om det hände honom något och det var en lång 

process innan hon kunde lyfta fram den känslan.  

Slutligen den sista processen att förstå innebär att kvinnan måste förstå vad hon har varit 

utsatt för och även identifiera sig själv som en misshandlad kvinna för det är först då hon kan 

sluta känna skuld och gå vidare(Holmberg, Enander 2011). Jag ställde frågan till mina 

informanter om de kunde se sig själv som en misshandlad kvinna utifrån den här sista 

processen att förstå. Sandra svarade så här:  

”Javisst nog kan jag se mig själv som en misshandlad kvinna, för det har jag ju varit. Men 

stereotypt som många anser att hon är ju en svag kvinna. Den typiska brottsofferbilden på en 

kvinna som är misshandlad så kan jag ju tycka att någonstans så handlar det ju om 

självkänsla. Det gör det ju. Men jag anser ändå att jag är en stark person… men jag tror att 

vem som helst kan hamna i det här… att bli så manipulerad. Jag minns ju själv att jag tänkte 

att det finns inga planer i världen att jag skulle vara kvar om någon ens skulle ta min arm. 

Det fanns ju inte ens. Jag har alltid varit så här bestämd, haft starka åsikter, sagt vad jag har 

tyckt, så jag är så chokad att jag kunde hamna där jag hamnade”. 

Sandras svar stämmer bra överrens med vad många övriga kvinnor har svarat i olika 

studier(Holmberg & Enander 2011, Hydèn1995) nämligen att det är svårt att se sig själv som 

en misshandlad kvinna för bilden som allmänheten, däribland media har av den misshandlade 

kvinnan stämmer inte överrens med sin egen bild av sig själv. Sandra medger att hon har varit 

misshandlad men säger också att hon inte kan identifiera sig med den stereotypa bilden av en 

misshandlad kvinna. Precis som Sandra är det flera kvinnor som säger att egentligen är jag en 

stark person, med starka åsikter och jag förstår inte hur jag kunde hamna där(Holmberg, 

Enander 2011). Nu när Sandra har lämnat honom så känner hon att den ångest och skuld som 

hon har känt har släppt, men om det beror på att hon nu kan förstå och identifiera sig själv 

som misshandlad kvinna är svårt att säga för det kan ju också vara så att hon har kommit till 

insikt att detta som har hänt är inte hennes fel och på grund av det så har hon lyft bort de sista 

resterna av skuldkänslorna och lagt över det på honom. 

Anna har också haft svårt att sig själv som en misshandlad kvinna. Hon beskriver: ”Ja, nu kan 

jag se det, inte då. För mig var misshandel att slå och det här och då kunde jag inte se det/…/ 

nä, jag kunde helt enkelt inte förstå det.”Här tar hon upp att det var först efteråt som hon 

kunde se att det hon varit utsatt för är misshandel. Det är inte ovanligt att kvinnan inte kan se 

sig som en misshandlad kvinna och för de som varit utsatt för psykisk misshandel verkar det 

vara ännu svårare att förstå det. Denna problematik skildrar Holmberg & Enander(2011) i sin 

studie att en av deras informanter hade varit utsatt för psykiskt misshandel men kunde inte se 

det. Hon berättar. 

 ”Misshandel förknippar man med slag/…/ jag tror aldrig att jag har hört ordet psykisk 

misshandel. Man har bara hört att det här med slag och sparkar och knuffar och så. Jag 

visste faktiskt inte… jag tyckte inte att jag hörde till den misshandlade kvinnan”(Holmberg, 

Enander 2011). 
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Om en kvinna inte kan se sig själv som en misshandlad kvinna kan det vara svårt att söka 

hjälp hos kvinnojouren eller Centrum för kvinnofrid och då tar det än längre tid att bryta upp 

från relationen. Det som gör att det så viktigt för en kvinna att kunna förstå att hon har varit 

utsatt för misshandel är att kunna lägga ansvaret på mannen och känna att hon inte har någon 

skuld i det här, då det är vanligt att kvinnan känner så. Detta beskriver Suzanne Larsdotter i 

ett kapitel i Holmberg & Enanders(2011)  andra bok ” Hur går hon”. Hon menar att skulden 

är den dominerande känslan hos kvinnor som lever i en våldsam relation och det är skulden 

som står i vägen för att personen ska söka hjälp. Om mannen missbrukar, är arbetslös eller 

lider av psykisk eller fysik ohälsa så vill inte kvinnan lägga ansvaret på mannen. Därigenom 

blir han ansvarsbefriad genom att orsaken till våldet hänvisas till olyckliga omständigheter.  

Anna reflekterar över hennes mans ansvar för det han har gjort henne: ”att man kanske inte 

ska lägga skulden på honom heller, för det kanske är hans sjukdom och det finns ingen 

medicin för det. Ska man lägga skulden på en sjuk människa”?  Här är det tydligt att fast än 

det har gått över ett år sedan hon lämnade honom så har hon fortfarande svårt att ge honom 

ansvaret för det han har utsatt henne för. Skammen ligger nära skulden. Hon berättar att hon 

skämdes så mycket för att hon hade det så här dåligt, hon ville inte att någon skulle veta hur 

det egentligen var. 

Detta var en analys av själva uppbrottsprocessen för Sandra och Anna och nu kommer en 

redogörelse för hur tiden efteråt har sett ut för dem båda . Jag har benämnt tiden efteråt som 

omgivningens betydelse Här kommer de signifikanta andras betydelse för uppbrottet att tas 

upp samt hur kontakten ser ut i dag med deras före detta karlar. 

4.2.3.  Omgivningens betydelse 
Både Fuchs Ebaugh (1988) och Holmberg & Enander(2011) tar upp om signifikanta andras 

betydelse för hur ett rollutträde ska bli, för även de misshandlade kvinnorna gör ju ett 

rollutträde från den våldsamma relationen. Det som gör det problematiskt med den 

signifikanta andre när det gäller misshandlade kvinnor är att deras män utgör deras 

signifikanta andre och då han inte vill att hon ska lämna relationen så kommer det att bli svårt 

för henne att göra det. Däremot så kan andra i hennes omgivning finnas där och stötta henne. 

Något som har framställts i Holmberg & Enanders(2011) studie är att de signifikanta andra 

har inte kunnat påskynda ett uppbrott utan att det har snarare varit tvärtom. Emellertid så har 

Holmberg & Enander kunnat se att professionella har haft betydelse för om ett uppbrott sker 

för deras kunskap och expertis väger tyngre för de misshandlade kvinnorna än vad t.ex. 

vänner har gjort.  

Sandra har genom åren haft ett bra stöd av sin omgivning och speciellt sin mamma. 

Sandra har hela tiden haft mycket kontakt med sin mamma och hon står henne väldigt nära. 

Sandra har berättat att det har varit en kamp för hennes mamma att se hennes dotter att leva i 

det här. Trots att hennes mamma har bönat och bett Sandra att lämna relationen så har hon 

inte klarat av det. Sandra har också haft stöd av kvinnojouren och varit med i en våldsgrupp. 

Som har varit som en eftervård för kvinnor som har levt med våld i nära relationer. Sandra har 

upplevt det som väldigt givande och menar att hon har tagit emot ” extremt mycket hjälp”. 

Vidare menar Sandra att det är viktigt att ha stöd av någon i sin nära omgivning som alltid 

finns där. Trots allt stöd har Sandra inte lämnat relationen och hon förklarar det så här: 

”men det är som ett missbruk nästan och man måste komma till ett val där man själv tar ett 

beslut, men det beslutet måste vara grundat på att man har lämnat dem här grejerna/…/ att 

hjärnan har fattat att det kommer inte att bli bättre, att ge upp hoppet, att ge upp kampen” 
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Det Sandra förmedlar är att de känslomässiga banden står i vägen för att det ska gå att lämna 

relationen och då spelar det ingen roll vad andra säger. Även om det har betytt oerhört mycket 

att få allt det här stödet. De signifikanta andra har alltså inte kunnat påskynda ett uppbrott från 

relationen men dem har varit mycket till hjälp genom att finnas där. Den senaste tiden så har 

Sandras signifikanta andra utökas genom hennes barn och fastän barnet inte har kunnat uttala 

sig så har barnet påverkat henne att lämna relationen pga. barnets värnlöshet och behov av 

beskydd, vilket gjorde att Sandra till slut lämnade relationen. Så allt beror på hur man tolkar 

det. Här kan det sägas att Sandras signifikanta andre hade betydelse för hennes uppbrott. 

Anna har en helt annan erfarenhet när det gäller omgivningens stöd än vad Sandra har haft. 

Anna har varit mycket ensam i hennes situation. Det tog lång tid innan hon kunde berätta för 

någon. Hon ville inget säga till sina föräldrar för hon ville inte oroa dem. Hon tog nästan 

aldrig hem vänner och besökte inga heller pga. att hon skämdes. Centrum för kvinnofrid bad 

henne att hon skulle berätta för sina arbetskamrater om sin situation, eftersom hon mådde så 

dåligt. Hon var helt utmattad. Hon kunde inte koncentrera sig för hon sov bara tre till fyra 

timmar varje natt. Anna gjorde det under det sista halvåret då han bodde kvar. När hon väl 

berättade upplevde hon att hon fick mycket stöd av dem och hon kände att de förstod henne. 

Annas signifikanta andra hade i stort sett ingen insyn i deras liv. Det gjorde att hon inte kunde 

få något stöd under tiden. Centrum för Kvinnofrid blev hennes ”räddning” och där igenom 

fick hon bekräftelse på att hennes tillvaro inte var normal. Det var inte något fel på henne. 

Hennes man hade haft stora kontrollbehov och att män som utsätter kvinnor för misshandel 

skuldbelägger dem för deras beteende (Larsdotter, 2011). Det är ingen som vet om uppbrottet 

hade kunnat komma tidigare om Anna hade haft ett stödjande nätverk runt omkring sig 

samtidigt så gjorde skammen att hon inte ville släppa in någon i hennes liv. Anna hade brutit 

upp från relationen innan hon tog kontakt med Centrum för kvinnofrid. De bodde fortfarande 

ihop så det var inte tack vare den hjälpen som hon lämnade relationen. Fast det kanske bidrog 

till att han inte fick stanna längre än vad som var planerat. Framförallt så kanske det hjälpte 

Anna att hålla ut den här sista tiden innan han flyttade. 

Detta var en beskrivning om Sandras och Annas signifikanta andra och deras betydelse. 

Avslutningsvis vill jag berätta hur Sandra och Anna har det idag och hur kontakten med deras 

före detta karlar ser ut.  

Det har gått ganska kort tid sedan Sandra lämnade relationen, bara några månader. Sandra har 

egen vårdnad om barnet men vill ändå att barnet ska ha möjlighet att träffa sin pappa. Han 

kommer hem till Sandra fyra dagar i veckan och fyra timmar åt gången. Detta schema ska 

dock ses över när det har gått en tid för att se hur det har fungerat. Fast än Sandra har lämnat 

sin kille så har han fortsatt med kränkande kommentarer och han försöker att övertala henne 

att komma tillbaka genom att säga hur mycket han älskar henne och att han vill vara med 

henne. Detta upplever Sandra som väldigt påfrestande och hon menar att det han försöker att 

göra är att ”nästla sig in igen”, att hon ska tycka synd om honom. Hon ser att han försöker 

manipulera henne, trycka ner henne osv. Det Sandra är med om nu är inte ovanligt. För många 

män fortsätter med våldet trots att kvinnorna har lämnat den våldsamma relationen(Heimer, 

Sandberg 2008). 

När Sandra berättade om detta blev jag ganska överraskad över att det fortfarande pågick samt 

att hon hade så mycket kontakt med honom. Därför kände jag att jag tvungen att ställa en 

följdfråga: Men känner du att du klarar av att stå emot? ”Ja. Jag känner ju att det är stor 

skillnad. Det är ju det jag gör, att jag har kommit så här pass, att jag känner att jag inte vill 

vara tillsammans med honom. Men det är ju fortfarande jobbigt” 
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Många kvinnor kan göra flera uppbrott innan det definitiva uppbrottet menar Holmberg & 

Enander(2011),vilket Sandra också har gjort. Nu säger Sandra att hon inte kan se någon 

framtid med honom längre pga. sitt barns skull. Hon menar också att om hon ska klara av att 

vara en bra mamma och må bra så kan hon inte vara med honom. Sandra uttrycker att:  

”Det skulle aldrig fungera, för jag funkar inte med honom. Jag är så sårad och skadad av 

honom att jag inte fungerar i en kärleksrelation med honom. Jag hoppas att det ska fungera i 

en respektfull relation med honom för mitt barns skull”  

Även om Sandra har egen vårdnad om barnet så vill hon att hennes barn ska ha en fungerande 

relation med sin pappa. För Sandra känns det tryggare att veta att han har mer kunskap om 

barnets behov ut i fall att han någon gång får ta hand om barnet själv en dag. Detta var slutet 

på Sandras historia och nu kommer Annas avslut. 

Anna har kontakt med sin före detta man pga. deras gemensamma barn. Han får ha barnet 

några dagar varannan vecka utifrån hur han jobbar. De träffas på föräldramöten och 

utvecklingssamtal, fast det är inte alltid han dyker upp. Det var konflikter i början med 

bodelningen då han ville ha vissa saker som hon också ville ha. Han kan ibland komma med 

kränkande kommentarer t.ex. om hennes kläder men hon säger ifrån att han inte ska bry sig. 

Hon upplever att hon är mycket starkare nu och mer beslutsam. Hon säger ifrån och hon bryr 

sig inte om vad han säger åt henne. Hon kan se att det är tack vare Centrum för kvinnofrid. 

Anna hade varit orolig att hennes barn skulle beskylla henne för det här beslutet att lämna 

hennes man. Hennes barn har förstått att det var bra för dem och de har sett att hon mår 

mycket bättre nu. 

5. Diskussion och slutsatser 
Nu kommer jag att diskutera kring analysen om vad som har kommit fram när det gäller 

Sandra och Annas uppbrottsprocesser men även om sådant som jag kunde ha gjort annorlunda 

och om jag fick svar på mitt syfte med följande frågeställningar. I slutet kommer jag att 

diskutera om hur man kan använda sig av detta resultat i framtiden. 

5.1 Avslutande reflektion 
Min tanke med denna uppsats var att göra djupgående studie av tre kvinnor som har levt i en 

våldsam relation. Det blev till slut två som ställde upp Sandra och Anna. Jag ville ta del av 

deras berättelse och göra det utifrån narrativ metod som syftar till att ta till vara på själva 

historieberättandet. Intervjuerna gjordes i deras hem. Även om intervjuerna blev relativt korta 

fick jag ändå rikligt med material att arbeta med. Jag har fått sortera bort ganska mycket.  Det 

som jag skulle ha frågat upp om mer var om själva förälskelsen eftersom de utgjorde en del i 

de emotionella banden. Nu tillkom teorin om de emotionella banden efter intervjuerna. Då det 

från början var tänkt att enbart utgå från normaliseringsprocessen. Det har blivit mer tydligt 

för mig nu att vem som helst kan bli utsatt för misshandel. Både Sandra och Anna har 

högskoleexamen och har bra arbeten. Det handlar inte om att kvinnan är mindre begåvad eller 

har ett missbruk eller någon annan form av avvikande beteende utan precis vem som helst kan 

bli offer för en mans våld. Lundgren(2004) menar att ingen man slår en kvinna pga. 

individuella och sociala orsaker. Utan han slår för att han kan. Därför har det varit intressant 

att se att både Sandra och Annas karlar har alkoholproblem. De har också varit arbetslösa i 

perioder. Sandras kille har haft en tragisk barndom och har en psykisk sjukdom. Det som jag 

funderar över är om deras respektive skulle ha utsatt dem för misshandeln om inte dessa 

faktorer hade funnits med. 
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 För att kunna förstå själva processen som gör att kvinnan äntligen bryter upp från 

förhållandet så kändes det viktigt att först skriva om vad det vad som gjorde att de hade 

stannat kvar. Jag använde normaliseringsprocessen som teori för att se om det gick att 

överföra på mina informanter om det var pga. våldets normalisering som gjorde att dem 

stannade. När det gäller normaliseringsprocessen så förklarar den ingående hur mannen har 

fullständig makt över kvinnan och hur han totalt bryter ner henne. Hans verklighet blir 

hennes. Eftersom mitt syfte med uppsatsen inte var att förstå själva misshandeln utan det var 

hur deras uppbrott från relationen har sett ut. Därför ställdes inga frågor om exakt vad dem 

hade gjort mot dem däremot så ställdes frågan ” Vad gjorde han första gången då han gjorde 

illa dig eller kränkte dig”? Och utifrån det berättade de om olika episoder. Sedan gav jag 

påståenden som kan relateras till normaliseringsprocessen. Det är helt klart att båda har varit 

utsatta för mannens makt genom kontroll och isolering. Männen har inte varit onda rakt 

igenom utan det har växlat mellan våld och värme, där deras respektive har bett om förlåtelse 

och visat omtänksamhet, vilket gör att effekten av våldet förstärks(Lundgren 2004).  Även att 

gränserna utplånas och suddas ut som Sandra beskrev i sin historia. Detta kom inte fram hos 

Anna på samma sätt även om jag kan tänka mig att hennes gränser för vad som accepterades 

eller inte också suddades ut. Sandra har även varit med om att hennes kille har försökt kväva 

henne och som i sista stund så har han släppt på trycket och detta visar att han har haft total 

kontroll om hon ska leva eller dö. Detta beskrivs som Växling mellan våld och värme- 

åtskillnad mellan våld och kärlek, död och liv utplånas(Lundgren 2004). 

Den största skillnaden mellan Sandra och Anna är att Sandra var särbo med sin kille och att 

hon vissa perioder var ifrån honom. Detta gjorde att han inte hade total kontroll över henne 

hela tiden. Av den anledningen att Sandra var särbo så tror jag inte att det enbart 

normaliseringsprocessen i sig gjorde att hon stannade pga. att hon kunde vara ifrån honom då 

hon hade tillgång till egen lägenhet och på så sätt ha kunnat bryta helt från honom. Därför 

tycker jag att Holmbergs & Enanders(2011)  teori/förklaring om de emotionella banden som 

gör att kvinnan inte kan lämna relationen stämmer bättre in på Sandra. Eller att det är en 

kombination av dem båda. Den ena utesluter ju inte den andra. De emotionella banden består 

av: kärlek, rädsla, skuld, hopp, viljan att förstå mannen, beroende och att leva fastspänd i den 

andra- internaliseringen. Sandra tar upp om att hon tyckte synd om honom och hur hon kände 

skuld. Hon ville heller inte ge upp hoppet om deras relation. Hon ville förstå varför han gjorde 

så här. Detta är något som är återkommande i hennes historia, att hon tyckte synd om honom, 

att hon hoppades att det skulle bli bättre, men till slut kände hon …”Det kommer aldrig att 

fungera. Det är bara att ge upp” Holmberg & Enander(2011) förklarar att det som gör att 

kvinnan stannar är bl.a. att kvinnan känner medlidande med mannen och tycker synd om 

honom. De menar också att dessa band är så starkt sammanflätade i varandra att det är svårt 

för kvinnan att lösa upp bandet. En annan skillnad mellan Sandra och Anna är att Sandra var 

utsatt för både fysisk och psykisk misshandel medan Anna blev psykiskt misshandlad. Av den 

anledningen blev det också svårare att jämföra dem båda. 

Största skälet till varför Anna stannade var barnen och allt ansvar för hemmet, vilket 

Holmberg & Enander anser att det inte är det främsta skälet till varför kvinnan stannar idag 

pga. samhällets stödinsatser. Det som de bortser ifrån är kvinnans skam, att hon känner skam 

för att inte klara av att ta hand om sig själv och sina barn. Anna har tidigare erfarenhet av att 

vara beroende av samhället, något som hon upplevde var jobbigt, speciellt för hennes 

självkänsla. Den psykiska misshandeln blev en naturlig del av vardagen, för under ca 15 år 

levde Anna så. Det var nästan ingen som hade inblick i hennes liv pga. att hon skämdes över 

det, för att hon hade det så dåligt och att hon levde med en dålig man. Anna visste innerst inne 

att det inte var något fel på henne men tack vare att hon inte hade några andra referensramar 

än sin egen man så hade hon ändå börjat tro att det var fel på henne. Förutom att 
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normaliseringsprocessen ger en motivering till varför Anna stannade så har de emotionella 

banden haft en fasthållande effekt, det vill säga skulden. Det är den dominerande känslan hos 

kvinnor som lever i en våldsam relation och det är skulden som står i vägen för att personen 

ska söka hjälp. (Larsdotter, 2011) . 

Jag var ganska säker på att normaliseringsprocessen skulle vara förklaringen till varför 

kvinnan stannar och till viss del var det också det. Men jag trodde inte att de emotionella 

banden skulle ha så stor betydelse som det fick när det gällde Sandra. Något som jag också 

blev förvånad över var Annas svar, att hon stannade pga. av barnen och den ekonomiska 

situationen. Eftersom jag redan hade läst Holmberg & Enander(2011) där de utryckt sig att 

kvinnan sällan stannar pga. den ekonomiska situationen. Att normaliseringsprocessen inte 

fungerade fullt ut på Anna kan också bero på att hennes man inte slog henne. Lundgren(2004) 

tar mest upp om den fysiska misshandeln i sitt arbete så det är svårt att relatera till den 

psykiska misshandeln. Anna valde att inte berätta om de hot han riktade mot henne, vilket 

också kan ha en inverkan på hur väl teorin ha fungerat.  

 

När det gäller själva uppbrottet så tog jag hjälp av Fuchs Ebaughs(1988) exitprocesser och 

Holmberg & Enanders(2011) uppbrottsprocesser. Det har varit långa processer innan Sandra 

och Anna bröt från deras förhållande och det som var tydligt när det gällde Sandra var att 

barnet hon väntade på blev startskottet till själva uppbrottet. Utifrån att hennes barn var 

orsaken till att hon lämnade förhållandet så kunde jag tolka att alla vändpunkterna i Fuchs 

Ebaugh exitprocess stämde in på Sandra. Nu tror jag inte att tanken med dessa vändpunkter 

var att man skulle kunna överföra alla på en och samma historia. För Annas del blev det en 

särskild händelse och droppen som utgjorde vändpunkten, där hon kände att hon kommer inte 

att sakna någonting med honom om hon skulle lämna honom. Sedan kände hon att hon fick 

sköta allt själv och det blev droppen som fick bägaren att rinna över. Anna kände även att 

hon var tvungen att gå för barnens skull efterson hon höll på att slita ut sig och därmed skulle 

hon inte orka ta hand om dem. Holmberg & Enander(2011) menar att kvinnan går när det 

gäller någon annan, vilket båda mina informanter gjorde. Det var av hänsyn till barnen och de 

kände att ”nu får det vara nog”, ”nu räcker det”. Sandra pratade mycket om att ge upp 

hoppet, men det fanns också en kampvilja, att nu tolererade hon inget mer. Anna sa också 

ifrån. Sedan att det tog lång tid, berodde på som jag ser det olyckliga omständigheter. Något 

som förvånade mig när det gällde Anna var att hennes man inte protesterade, att dem faktiskt 

kom överrens när hon ville skiljas. Det känns otroligt att tänka att de bodde ihop under denna 

tid, att hon klarade av att stå ut. Det gjorde hon men det kostade också i form av lidande. 

Sandra fick styrkan att lämna honom av barnet men hon kämpar som jag ser det fortfarande 

mot honom, då han har fortsatt att kränka henne men han vädjar också hela tiden att hon ska 

komma tillbaka. Jag hoppas att hon lyckas med att klippa av alla de emotionella banden i 

framtiden. 

Att tolka deras uppbrottsprocesser utifrån exitprocessen och Holmberg & Enanders processer 

att bryta upp, att bli fri, och att förstå från uppbrotts processer fungerade bra. Många 

uttalanden som deras informanter har sagt kunde jag också känna igen i Sandras och Annas 

svar, tyvärr kunde jag inte ta med alla för då skulle detta ha blivit en hel bok istället för en 

uppsats.  
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Mitt syfte med denna uppsats var att få en ökad kunskap om de processer som gör att en 

kvinna lämnar en våldsam relation. Jag ville utifrån detta syfte även ha svar på följande 

frågeställningar: Finns det någon vändpunkt i kvinnans liv som gör att hon lämnar den 

våldsamma relationen? Finns det någon eller några i kvinnas sociala nätverk, signifikanta 

andra som har haft betydelse då hon har lämnat mannen?  

Jag tycker att jag har fått svar på mitt syfte genom att jag nu har mer kunskap om vilken 

process kvinnorna går igenom för att komma därifrån, att vägen inte är spikrak utan den kan 

ta väldigt många omvägar innan dem äntligen hittar rätt. Sandra som har lämnat sin kille flera 

gånger och sedan kommit tillbaka, visar hur tufft det kan vara att bryta den makt han har över 

henne. Sandra och Annas process åskådliggör hur svårt det är för en misshandlad kvinna att 

lämna en våldsam relation. Annas process att bryta upp tog också lång tid. Sandra har haft 

flera runtomkring sig som har stöttat henne. Framför allt hennes mamma men även 

kvinnojouren. Dock har det inte haft någon betydelse i den meningen att dem inte har kunnat 

påverka henne att lämna förhållandet. Den signifikanta andre som har haft mest betydelse i 

uppbrottsprocessen är hennes barn. Anna har varit väldigt ensam i sin process och de 

signifikanta andra har utgjorts av Centrum för kvinnofrid och hennes arbetskamrater som har 

stöttat henne och de har betytt mycket för Anna.  

Slutsatsen av detta arbete är att tack vare att Sandra var särbo så fungerade inte teorin 

normaliseringsprocessen av Lundgren(2004) fullt ut. Det blev de emotionella banden enligt 

Holmberg & Enander(2011) som hade den rimligaste förklaringen. För Annas del var inte 

heller Normaliseringsprocessen helt täckande teori heller. Vilket kan ha förklaringen att det 

var svårt att överföra teorin på Anna då normaliseringsprocessen är mer baserat på den fysiska 

misshandeln än den psykiska. Sedan att Anna valde att stanna pga. barnen gjorde det också 

svårare att få teorierna att stämma. Skulden och skammen som är en del av de emotionella 

banden utgjorde en orsak till varför Anna stannade, vilket också Larsdotter(2011) menar är en 

stor anledning till varför kvinnan inte klarar av att söka hjälp och därmed väljer att stanna. 

Exitprocessen av Fuchs Ebaugh(1988) och uppbrottsprocessen av Holmberg & 

Enander(2011) blev förklaringen till varför det till slut bröt upp från relationen. Sandra och 

Anna kom till en vändpunkt där det insåg att de måste lämna relationen. När det gäller 

omgivningens betydelse för de båda så hade de egentligen ingen inverkan på när Sandra och 

Anna skulle lämna relationen. Däremot hade Sandra stort stöd av sin omgivning. Medan Anna 

hade inget stöd under tiden hon levde i äktenskapet. Det kom senare då hon fick hjälp av 

Centrum för Kvinnofrid. 

Hur kan man då använda detta i något vidare sammanhang? Det här är en liten uppsats till 

skillnad mot all forskning som finns om misshandel i nära relationer. Men det är viktigt att 

människor vare sig det är professionella eller inte får en ökad förståelse om vilken process 

kvinnan går igenom då hon ska lämna förhållandet. För om kunskapen finns om hur processen 

ser ut kan man hjälpa kvinnan att hitta vägen ut från förhållandet. För som Holmberg & 

Enander(2011) säger att när kvinnan befinner sig i det emotionella stadiet som kallas jag 

älskar honom så är det ingen kvinna som går för då är kärleken som störst och kvinnan ser 

inte varningssignalerna. Då spelar det ingen roll vad utomstående säger. Detsamma gäller när 

kvinnan har kommit till det stadium att hon hatar honom för även om hon lämnat honom då 

går hon oftast tillbaka för kärleken är större än hatet. Fast när kvinnan har kommit till det 

tredje eller fjärde stadiet som innebär, jag tycker synd om honom och jag känner ingenting då 

kan man som utomstående agera för då är kvinnan som mest mottaglig för hjälp. Det som kan 

vara intressant att fortsätta forska vidare på är hur processerna ser ut för de som lever särbo. 

Eftersom det var den största skillnaden mellan mina informanter. Att Sandra var särbo var den 

rimligaste förklaringen till varför normaliseringsprocessen inte fungerade fullt ut.  
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Bilaga: Intervjuguide 

Bakgrund 

Berätta om hur ni träffades? 

Har ni barn tillsammans?  

När han gjorde dig illa första gången. Hur reagerade du då? 

Var det första gången som du har varit tillsammans med en våldsam man?  

Hur mycket visste dina barn, föräldrar, vänner, arbetskamrater om det som pågick? 

Vad var det som gjorde att du kvar i relationen?  

När en kvinna blir utsatt för misshandel kan hon känna sig isolerad från omgivningen 

pga. att mannen är väldigt kontrollerande. Kan du känna igen dig i det? 

När en kvinna har levt i en våldsam relation under lång tid kan misshandeln upplevas 

som en normal del av vardagen. Kan du känna igen dig i det?  

Många kvinnor upplever skuld och skam inför det som har inträffat och att det är deras 

fel att mannen utövat våld. Hur har du känt det? 

Uppbrottsprocessen 

Berätta vad som hände när du lämnade din man/sambo? 

När var första gången du tänkte på att lämna honom? 

Fanns det någon specifik tidpunkt när du bestämde dig för att lämna honom? 

Hade du lämnat honom vid någon tidigare tidpunkt? 

Vad var det som gjorde att du hade fått nog? 

Fick du stöd av någon? (Vänner, familj, polis, socialtjänst, kvinnojouren mm.) 

Vad var det svåraste med att lämna honom? 

Tiden efteråt 

Hur länge är det sen du lämnade ditt förhållande? 

Har ni någon kontakt nu? t.ex. pga. barnen  

Har det hänt att din man/sambo har slagit dig, hotat eller utsatt dig för någon annan 

kränkande behandling efter det att du har lämnat honom? 

Vad känner du inför att träffa honom?  

Finns det någon möjlighet att ni flyttar ihop igen? 

Har du någon ny relation idag? 

Många kvinnor har svårt att identifiera sig som en misshandlad kvinna. Ser du på dig 

själv som en misshandlad kvinna? 

 


