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Sammanfattning 
 
I denna kvalitativa studie intervjuades tre kvinnor som lämnat relationer där de utsattes för 

våld. Syftet med studien var att få en fördjupad kunskap kring kvinnornas känslomässiga 

process kring relationen där de utsatts för våld med fokus på ilskan. Frågeställningen var om 

det kan finnas en positiv kraft i ilskan som hjälper kvinnorna i relationen och 

uppbrottsprocessen. Studien kopplades till ilskans funktion utifrån affektteori. 

De tre kvinnorna i studien berättade om relationer som präglats av våld. De beskrev sina 

känslor och reaktioner under relationen, i separationsprocessen och utvecklingen efter 

separationen. Genom kvinnornas berättelse kunde man följa deras känslomässiga process. 

Kvinnornas berättelser beskrev hur deras uttryck för ilskan hade förändrats; alla tre uttryckte 

att ilskan blev starkare senare i relationen och att den upplevdes som en kraft som hjälpte dem 

men som även kunde ses som en destruktiv kraft. Efter relationen fanns ilskan på olika sätt 

med i deras liv, både som kraft i att hävda gränser och som en kraft som är svår att hantera. I 

uppsatsens diskussion reflekteras kring möjligheten att i terapi lyfta fram ilskan som en kraft 

som gör det möjligt för kvinnorna att sätta adekvata gränser. 

 

Nyckelord: Våldsutsatta kvinnor, affekt, ilska, separation, psykoterapi 
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Inledning  

 

Våld är sprunget ur starka känslor och väcker starka känslor. Våld i olika former finns med i 

många relationer och våld i nära relationer är ett stort socialt problem. Mäns våld mot kvinnor 

är ett samhällsproblem som uppmärksammats både på internationell nivå och i Sverige. WHO 

uppskattar i en rapport från 2005 att mellan 30 och 60 % av alla kvinnor någon gång i livet 

blir utsatta för fysiska och/eller sexuella övergrepp. I Sverige publicerades 2001 en 

omfångsundersökning som kom fram till att nästan hälften, 46%, av alla kvinnor över 15 år 

någon gång hade blivit utsatt för våld av någon man. Många barn blir indirekt utsatta för våld 

genom att bli vittne till våldet i familjen (WHO 2005; Lundgren, Heimer, Westerstrand, 

Kalliokoski 2001). 

 

Att bryta upp från destruktiva relationer är många gånger förbundet med stora svårigheter. 

Det finns många gånger rädsla och hot med i bilden. Att utsättas för våld leder till en psykisk 

nerbrytningsprocess som gör det svårt att se att det finns möjligheter till förändring. 

När kvinnan i relationen utsätts för kränkningar och våld är ilska en förväntad reaktion på 

detta. I denna uppsats vill jag titta närmare på våldsutsatta kvinnornas sätt att hantera ilska. 

Vilka uttryck kan kvinnorna ge ilskan? Finns det plats för kvinnornas ilska i relationen? Kan 

ilskan vara en kraft som hjälper kvinnorna?  

Mäns våld mot kvinnor 
Mäns våld mot kvinnor kan förklaras på olika nivåer; på individnivå som individuella 

problem; på strukturell nivå där de patriarkala maktstrukturerna kan skapa möjligheter för att 

legitimera våldet och på kulturell nivå där normer och värderingar kan skapa spelrum för 

våldshandlingar (Eliasson, Ellgrim 2006). Många feministiska forskare anser att våldet måste 

förstås och tolkas ur ett samhälleligt perspektiv. I ett sådant feministiskt perspektiv kan mäns 

våld mot kvinnor ses som uttryck för den maktobalans som finns mellan män och kvinnor i 

samhället (Holmberg, Enander, 2005). 

 

Att utsättas för våld i en nära relation får vittgående konsekvenser för kvinnornas hälsa. Både 

den fysiska och den psykiska hälsa påverkas (Lundgren, Heimer m fl, 2001). Att utsättas för 

våld är en potentiellt traumatiserande situation och en stor andel av våldsutsatta kvinnor får 

posttraumatiska symtom (Jones, Hughes, Unterstaller 2001). Förutom PTSD löper 

våldsutsatta kvinnor en förhöjd risk för psykisk ohälsa i form av depression, ångesttillstånd, 
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suicidtankar och självmordsförsök (Golding 1999; Lundgren, Heimer m fl 2001; Ludermir, 

Schraiber, D’Oliveira, a-Junior, Jansen, 2008). Fysiska besvär i form av rygg- och huvudvärk, 

mag-tarmbesvär och gynekologiska besvär är större i den här gruppen än bland icke 

våldsutsatta kvinnor (Campbell 2002; Lundgren, Heimer m fl 2001). 

 

Forskare har tittat på vad som hjälper kvinnor att bryta upp från våldsamma relationer och vad 

som försvårar den processen. Beslutet att lämna relationen påverkas av många faktorer hos 

kvinnan, hos mannen och i relationen. Olika teoretiska synsätt finns kring 

separationsprocessen (Rahtigan, Street, Axom 2006).Teorin om att traumatiska band mellan 

mannen och kvinnan försvårar separationen är en av dem. Den växling mellan våld och värme 

som många gånger förekommer i misshandelsrelationer är med och skapar dessa traumatiska 

band. Omväxlande starka känslor av kärlek, rädsla, hat, medlidande, skuld och hopp hos 

kvinnan bidrar till att skapa denna bindning och knyter kvinnan till mannen med starka 

emotionella band (Holmberg, Enander 2005). Lundgren (2004) har visat på att kvinnor i  

destruktiva relationer successivt gör våldet som riktas mot dem normalt, att kvinnans gränser 

för vad som är acceptabelt omärkligt förflyttas och kvinnans livsutrymme blir allt mindre. 

Lundgren kallar det för normaliseringsprocessen (Lundgren 2004). 

 

Att lämna relationen är för många kvinnor inte en handling som görs utifrån en enstaka 

händelse utan ett resultat av en process som sträcker sig över lång tid. Uppbrottet kan ses som 

en process med olika stadier och steg. Forskare har identifierat olika faktorer som kan vara 

avgörande för uppbrottet (Rahtigan, Street, Axom 2006). Både kvinnan och mannen 

förminskar ofta våldet. Att se relationen som våldsam och sig själv som en misshandlad 

kvinna kan vara en del i processen. Holmberg och Enander (2004) ser tre delar i 

frigörelseprocessen: Att bryta upp, att bli fri och att förstå. Många kvinnor lämnar mannen 

flera gånger innan det definitiva uppbrottet sker. Ofta föregås det av insikt om att barnen 

drabbas eller det egna livet är i fara. Att bli fri handlar om att klippa de emotionella banden 

till mannen. Att förstå handlar om att inse vad man har varit med om och definiera våldet som 

misshandel och att lägga ansvaret på mannen för att därigenom minska de egna 

skuldkänslorna. Dessa steg kan tas i olika ordning (Holmberg, Enander 2004; Enander 2011). 
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Våld 
Ordet våld förknippas i dagligt tal oftast med att åsamka någon fysisk skada men lika 

ödeläggande kan andra former av våld vara. Per Isdal (2001) har en definition som täcker in 

olika former av våld: ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att 

denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något 

mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Isdal 2001 s. 34). Våld handlar om att 

påverka någon genom vållande av något ont. Det finns alltid inslag av makt i utövandet av 

våld. Kärnan i våld kanske just är maktutövningen och den kan ta sig många uttryck. Fysiskt 

våld är varje användande av fysisk makt för att påverka en annan människa att göra något mot 

sin vilja eller avstå från att göra något den vill (Isdal 2001). Det kan vara allt från att hålla fast 

eller knuffa till att slå ihjäl. Mellan dessa två ytterligheter kan det fysiska våldet ta sig många 

uttryck. Sexuellt våld är alla våldshandlingar som riktar sig mot en annan människas 

sexualitet (Isdal 2001). Det kan handla om sexuella påtryckningar eller kränkningar likväl 

som det kan vara brutala våldtäkter. Det psykiska våldet kan ta sig många olika uttryck. Hot 

kan vara direkta eller indirekta. De indirekta hoten kan förmedlas på mycket subtila sätt: 

tonfall, en blick, eller en till synes oförarglig kommentar. Förödmjukande beteende, 

utagerande svartsjuka och isolering är andra former av psykiskt våld liksom kontroll. Genom 

kontroll kan man med makt eller hot begränsa en annan människas frihet (Isdal 2001; 

Holmberg, Enander 2005). 

 

Affektteori 
Affekt är benämning på de evolutionärt utvecklade basala känslor som är gemensamma för 

alla människor och även däggdjur. Ordet känslor inbegriper den medvetna och subjektiva 

upplevelsen av affekter (Sonnby-Borgström 2005). Affektteorin har sina rötter i upptäckter 

som Charles Darwin gjorde på 1800-talet. Redan 1872 publicerade han sina teorier kring 

människans känslor. Darwin hade i sin forskning kommit fram till att människor föds med en 

uppsättning affekter som uttrycks på liknande sätt, oavsett kultur. Darwin visade att känslor 

var biologiskt givna hos både människor och djur och hade dessutom medfödda uttryck i form 

av bestämda rörelsemönster kopplade till ansiktsdrag. Darwins arbete fick först då det 

replikerades på 60-talet det erkännande som det förtjänade (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2009).  
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Silvan Tomkins utvecklade sin affektteori utifrån Darwins upptäckter. Tomkins såg affekter 

som både biologiska och psykologiska. Han betraktade människan som en varelse med 

biologiska, psykologiska och sociala system vars psyke rörde sig mellan högre sociokulturella 

system och lägre biologiska system (Sonnby-Borgström 2005). Tomkins definierade nio 

basala affekter som var biologiskt förprogrammerade system som utvecklats genom 

evolutionen. Han ansåg att ansiktet var affekternas organ. Varje basal affekt hade sitt uttryck i 

ansiktsmimik och verbala uttryck. Senare forskning visar att varje affekt har speciella mönster 

av kroppsliga och fysiologiska reaktioner (Panksepp 1998; Sonnby-Borgström 2005). De 

biologiska affektprogrammen uttrycks automatiskt utifrån inre eller yttre stimulering. De nio 

basala affekter Tomins kategoriserade är: intresse, glädje, förvåning, ledsnad, ilska, rädsla, 

skam, avsky och avsmak. De olika affekterna har olika funktion och förbereder kroppen 

fysiologiskt för specifika handlingsmönster. Exempelvis är uppmärksamheten vid rädsla 

fokuserad mot faror och kroppen är inställd på flykt medan vid ilska är kroppen inställd på en 

kraftinsats för att uppnå uppställda mål (Sonnby-Borgström 2005; Havnesköld & Risholm 

Mothander 2009). 

 

Affekter är för oss människor viktiga som motiverande kraft, de styr våra handlingar. Man 

kan beskriva det som att känslorna får oss att närma oss det som är bra och undvika det som 

är dåligt. Känslorna hjälper oss människor att reglera och organisera våra handlingar på ett för 

oss ändamålsenligt sätt. Att kunna känna och uttrycka känslor på ett adekvat sätt främjar 

psykisk hälsa likväl som det underlättar medmänskliga interaktion. Utifrån affektteorin har 

det utvecklats terapeutiska metoder som bygger på tanken att det är hälsofrämjande att ha 

kontakt med och ändamålsenligt kunna ge uttryck för sina grundläggande känslor. Vi 

människor utvecklar ofta blockeringar och försvarsbeteenden för att slippa känna alltför 

skamförknippade eller smärtsamma känslor. Dessa försvarsbeteenden blir till hinder för att vi 

ska kunna agera utifrån våra grundläggande behov (Fosha 2000; Wennerberg 2011). 

Ilskans funktion 
Ilskan mobiliserar energi för att agera. Kroppen förbereder sig för att kunna undanröja hinder 

och uppnå de mål som eftersträvas. Det fysiologiska tillståndet som ilskan skapar ger 

människan kraft att förändra den situation som väckte affekten (Sonnby-Borgström 2005). 

Men ilskan kan också ställa till svårigheter i mänskliga relationer. Att uttrycka för mycket 

ilska kan ställa till problem likväl som att uttrycka för lite. Ilskan genererar kraft som många 

gånger kan vara svår att hantera; ilska har inslag av impulsivitet och explosiv ilska kan vara 
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svår att kontrollera (Sonnby-Borgström 2005). Aggressivt beteende är ofta kopplat till ilska 

men är viktigt att skilja från själva affekten ilska. Ilska kan även kopplas till depression. Den 

deprimerade personen kan vända ilskan inåt mot den egna personen istället för utåt mot andra 

(McWilliams 2003). Men att visa sin ilska; att vända den utåt kan även det vara ett tecken på 

depression. Kliniskt kan det ses speciellt hos barn och ungdomar (Hartzell 2013). 

 

Det som framförallt orsakar ilska är då vår frihet begränsas, när vi strävar mot för oss viktiga 

mål och vår handlingsfrihet inskränks. Men många andra situationer väcker vår ilska, 

exempelvis besvikelser, kränkningar, när vi känner oss missförstådda eller orättvist 

behandlade. Ilskan kan behövas för att markera gränser mot andra människor. Att visa ilska 

kan vara nödvändigt då man upplever en kränkning för att självaktning och integritet ska 

kunna bibehållas (Sonnby-Borgström 2005; Panksepp 1998). 

 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här studien är att få en fördjupad förståelse för den känslomässiga processen 

hos våldsutsatta kvinnor med fokus på ilska. För att besvara syftet har jag arbetat utifrån 

frågeställning: Kan ilskan vara en positiv kraft för kvinnorna i relationen och i 

uppbrottsprocessen? 

 

 

Metod 
 

Studiens design  
För att få en fördjupad förståelse av en fråga eller ett fenomen är kvalitativa studier 

ändamålsenliga. Kvalitativa metoder kan lyfta fram nyanser och variationer. Syftet är att lyfta 

fram det unika hos det som undersöks och i kvalitativa intervjuer är önskan att förstå sociala 

fenomen utifrån de intervjuades egna perspektiv. Det är informanternas egna beskrivningar av 

upplevelser av världen som antas vara den verklighet som är relevant att undersöka (Kvale 

2012; Malterud 2012). Denna studie är explorativ, den vill utforska och undersöka kvinnornas 

upplevelser och förhoppningen är att den kan leda till vidare studier och forskning på 

området. 
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Inför en forskningsintervju formuleras en intervjuguide med de ämnen som ska täckas. För 

denna studie valdes en halvstrukturerad intervjumodell där intervjumallen innehåller förslag 

på frågor som ska ställas. Intervjufrågor bör vara korta och enkla men lika viktigt är att följa 

upp de ställda frågorna med relevanta följdfrågor (Kvale 2012). Kvale (2012) betonar att det 

aktiva lyssnandet är lika viktigt som att behärska frågetekniken. Genom lyhört lyssnande kan 

intervjuaren föra samtalet i den riktning som krävs för att uppnå intervjuns syfte. 

Intervjusituationen formas av både intervjuaren och den intervjuade. En intervju är ett 

samskapande av berättelsen (Kvale 2012). 

 

Informanter 
Jag har i den här uppsatsen gjort ett strategiskt urval av intervjupersoner och valt kvinnor som 

jag träffat i samtal och som jag uppfattat haft en god verbal förmåga. De har alla varit 

separerade från den man som varit våldsam en tid och utifrån det antas de kunna reflektera 

kring sina upplevelser och formulera sina erfarenheter. Jag har begränsat mig till kvinnor som 

levt i relation med en man. Våld förekommer också i samkönade relationer och även kvinnor 

kan vara våldsamma mot den man de lever tillsammans med. 

 

Förförståelse 
En forskares förförståelse av ett socialt fenomen kan få olika konsekvenser för 

undersökningen. Å ena sidan kan det bidra med motivationen att undersöka en viss fråga men 

å andra sidan kan förförståelsen också begränsa forskningen genom att ge skygglappar som 

begränsar forskarens horisont (Malterud 2012). 

 

Min förförståelse har jag fått av att jag under många år i mitt arbete mött kvinnor och barn 

som utsatts för våld i nära relationer. Det har gett mig en inblick i komplexiteten i relationerna 

och de djupa känslomässiga band som knyts mellan parterna. Jag har genom utbildningar och 

praktik intresserat mig för känslornas kraft och anser att känslomedvetenhet kan vara en väg 

till förändring och utveckling. Jag har försökt att under mitt arbete med uppsatsen balansera 

min förförståelse genom att ha en öppen och kritisk hållning till materialet.  
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Genomförande 
De intervjuade kvinnorna har jag mött i mitt arbete och de tillfrågades första gången om de 

kunde tänka sig att vara med i eventuell studie i samband med att vår kontakt avslutades. Jag 

valde dessa kvinnor utifrån att de tidigare levt i en relation där de utsatts för våld och jag 

bedömde att de skulle kunna ge en rik och omfattande berättelse om sina upplevelser. När det 

blev aktuellt att starta uppsatsarbetet tillfrågades de igen via telefon eller e-post. De fick då 

information om syftet med studien. När kvinnorna tackat ja bokades tid för intervju och de 

fick välja plats för intervjun. Intervjuerna gjordes hemma hos en kvinna, på en kvinnas 

arbetsplats och på min arbetsplats. Intervjuerna gjordes utifrån en intervjumall (se bilaga). 

Efter första intervjun lades några frågor till i intervjuguiden. Intervjuerna var mellan en och 

två timmar långa och de spelades in. Inspelningen transkriberades till text där varje intervju 

blev mellan 17 och 30 sidor. Texten genomlästes och jag gjorde då en bedömning att detta 

material var tillräckligt omfångsrikt och att ytterligare intervjuer inte var nödvändiga.  

 

Analys 

Genom en analys av det insamlade materialet skapas resultatet. Utifrån syftet med studien 

ställs frågor till materialet och svaren blir de mönster som vi genom reflektion kan identifiera 

och återberätta (Malterud 2012). Vid genomläsning av intervjuerna framträder teman. 

Meningsbärande enheter från texten kan lyftas fram och dessa enheter kan sorteras efter de 

teman som identifierats i materialet. Dessa teman sammanställs till beskrivningar som blir 

resultaten. Intervjuerna genomlästes noggrant och analyserades. Materialet tematiserades och 

åtta teman skapades. Informanternas uttalanden anpassades till skriftspråk för att göra texten 

mer läsbar och för att göra kvinnornas berättelser rättvisa. 

Etik 
I en studie som denna finns flera viktiga etiska överväganden att ta ställning till. De frågor 

som jag ställt kan vara känsliga att besvara och kan väcka mycket känslor och tankar. Därför 

har jag valt att intervjua kvinnor jag tidigare haft kontakt med. Detta för att det ger en 

trygghet för både mig och min informant. För mig som intervjuare är det tryggt att veta lite 

om deras situation och det gör att jag vågar ställa frågor som kan vara känsliga. Jag tänker 

mig att det även för intervjupersonerna ger en trygghet att veta vem jag är. Vid 

intervjutillfället erbjöd jag dem att vid behov ta kontakt med mig för bearbeta det som 

intervjun väckt upp. I intervjun fick jag del av mycket känslig information och det är av stor 
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vikt att bevara anonymiteten för kvinnorna. Fakta har av den anledningen ändrats eller 

uteslutits. 

 

 

Resultat 
 
Resultatet redovisas utifrån åtta teman: kvinnornas upplevelser av sig själva som barn, 

relationen, våldet, kvinnornas reaktion på våldet, separationen, känslor gentemot mannen, 

efter separationen och ilskans uttryck efter separationen. Dessa kan ses följa kvinnornas 

livsprocess före, under och efter relationen. Jag har valt att ge en fyllig presentation av det 

unika material som kvinnornas berättelser utgör. De tre intervjuade kvinnorna är i olika åldrar 

mellan 30 och 45 år. Jag kommer att kalla dem Angela, Britt och Cecilia, A, B och C. Alla tre 

har barn i skol- och förskoleåldern. Den relation som har varit våldsam har varit till deras 

barns pappa. De har levt olika länge med mannen men det har för dem alla varit långa 

relationer, mellan 9 och 18 år. De har nu sedan några år alla brutit upp från relationen med 

deras barns pappa. 

Kvinnornas upplevelser av sig själva som barn 
De tre kvinnorna beskriver sig själva som lugna och snälla som barn. Angela beskriver sig 

som blyg, försynt och anpasslig. Hon har en pappa som brusade upp och som hon fick 

förhålla sig till. Hon säger att: ”När det blir för stort tryck så smäller det och det har jag lärt 

mig leva med sen jag var liten och kolla av hur är det idag”. A blev själv sällan arg men när 

hon blev det blev hon riktigt arg. Det var inte ok i familjen att bli arg, det visades inte mycket 

känslor alls i familjen förutom pappan som brusade upp. Britt beskriver att hon hade det 

oroligt omkring sig som liten. Hon hade sin trygghet i familjen. Det var ok att vara arg men 

inte ok att slåss. Hon och syskonen bråkade mycket. B har alltid haft stor respekt för sina 

föräldrar. Cecilia beskriver sig som nöjd, lugn och oftast glad som barn. Det tog tid innan hon 

blev arg men när hon väl var arg kunde det sitta i länge. Hon beskriver sina föräldrar som 

tålmodiga. Hon berättar att de sällan brusade upp: ”Jag vet inte om det var så att de inte blev 

arga för att de inte tyckte man fick det eller om de inte blev det för att de faktiskt inte blev 

det”. 

Relationen 
Angela beskriver sin ex-man som oberäknelig redan i början av deras relation . Han reagerade 

snabbt och sa ifrån när det var något han reagerade på. Ett beteende som A till att börja med 
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tyckte var uppfriskande och positivt. Men det kunde lätt bli för mycket, hon visste aldrig när 

han skulle explodera. Det blev mycket konflikter och hon kände sig kränkt och påhoppad. 

Kränkningarna kom tidigt i relationen men till att börja med tänkte A att det handlade om 

hennes bristande erfarenhet av relationer. Hon var ganska ung och det var hennes första långa 

relation. När hon kände sig kränkt blev hon ledsen och grät. Även Britt var ung när hon 

träffade sin blivande man. Tidigt i relationen visade mannen ett kontrollerande beteende, han 

frågade vad hon skulle göra och hade synpunkter på vilka hon träffade. Men hon tyckte om 

honom och ville ha sex med honom och för henne var det klart att man sedan skulle gifta sig 

med den man haft sex med. När de haft sex började han styra och kontrollera henne och hota 

med att berätta för familjen att han inte trodde hon varit oskuld. Hon berättar att: ”… han 

visste exakt hur han skulle få mig att vara i underläge för att jag skulle känna att han hade 

kontroll.. det var jättefult av honom att ta ens oskuld och sen hota med det där…han hotade 

med att jag ska säga till dina föräldrar att du är en slampa att du har legat runt med varenda 

kille. De där hoten var för mig jobbigare än att nån skulle säga att jag ska döda dig”.  

 

Cecilia beskriver att hon och hennes exman hade det väldigt bra tillsammans när de träffades. 

Hennes man var glad och rolig, aldrig sur. Han var arg på sin förra fru men den ilskan gick 

aldrig ut över henne. Hennes man hade barn sedan tidigare som han inte fick träffa och C 

tyckte att han oförskyllt blev anklagad av sin exfru och att det var orättvist att han inte fick 

träffa sina barn.  

Våldet  
Våldet som riktats mot kvinnorna har i huvudsak varit i form av hot, verbala kränkningar, 

kontroll, sexuellt tvång och kränkningar och i viss omfattning fysiskt våld i form av slag och 

knuffar. Barnen i familjerna har drabbats av våldet som riktats mot deras mamma och i viss 

utsträckning har våldet även riktats direkt mot dem. Våldet har sett olika ut för kvinnorna men 

de beskriver alla hur de anpassade sig till mannen för att undvika konflikter. A beskriver att: 

”Man ger upp saker, man säger ok jag avbokar vissa saker eller jag åker inte på det eller 

jag… och så kanske man är lite sur och grinig men man gör det ändå. Man lever utifrån 

någon annans önskningar och val”.  

 

Britt såg ingen utväg ur situationen med mannen. Det hade hänt andra jobbiga saker i familjen 

och det kändes som en omöjlighet att berätta för sina föräldrar om hur hon hade det. Britt 

började att anpassa sig, gå ut med kompisar mera sällan och lyda mannen. Hon beskriver: 
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”Det var som att jag var i en bur och jag kunde inte ta mig ur, han höll mig fast”. Britt 

berättar att hon alltid kände ångest och oro. Hon var arg på honom men kunde inte visa det. 

”Jag mådde jättedåligt. Jag vet inte vad jag gjorde med den [ilskan]. Jag stängde av för 

allting, jag bara kände att ilskan blev till att jag inte ville leva”. Britt hade ett par gånger 

tankar på att ta livet av sig men skadade aldrig sig själv fysiskt på något sätt.  

Britt gifte sig med mannen och hoppades att det då ska bli lugnare, att han när de hade gift sig 

skulle bli tryggare och sluta vara så svartsjuk och misstänksam mot henne. Men det blev inte 

bättre utan hon konstaterar att: ”…sen var det kört, jag var verkligen fast”. Britt berättar att 

det funnits lugnare perioder men när hon tänker tillbaka handlade det inte om att han 

förbättrades utan om att hon anpassade sig mera. Hon beskriver det som: ”…jag känner mig 

lycklig de här månaderna fast jag var inte lycklig på samma sätt /… / jag hade förlorat något 

annat, jag ville inte göra honom förbannad, jag ville ha de här lugna stunderna och bara 

kunna njuta utan att han jämt skulle vräka ur sig saker eller kasta saker eller spotta på mig. 

Jag ville ha de där perioderna. Jag försökte göra allt för att ha de där lugna perioderna. På 

nåt vis blev jag lite lyckligare för han var ju trevligare mot mig”.  

 

Cecilias man förändrades när de fick barn tillsammans. Hon berättar att: ”Det var som att 

vända på en hand…. så fort vi skulle hem [från BB] så kände jag redan i bilen att det var 

någonting som var fel”. Hon berättar också: ”Det var någonting som jag inte kan riktigt sätta 

fingret på och sen från att vi kom hem så var.. det var som en helt annan person ”. C 

beskriver att mannen inte längre hade något tålamod. Han var arg hela tiden, småarg men 

hade också stora explosioner som var oförutsägbara. Det tog lång tid för henne att förstå att 

mannens förändrade sätt inte var tillfälligt. Hon säger att:” Jag trodde det skulle gå över, för 

att vårt barn hade ont i magen och spydde mycket och sov dåligt på nätterna och jag tänkte 

att han var trött och stressad. /…/ Det tog jättelång tid innan jag fattade att det inte skulle gå 

över. Jag tror att andra barnet var fött när jag förstod att det här… jag måste ta mig ur det 

här”. 

Kvinnornas reaktioner på våldet 
Kvinnorna beskriver olika reaktioner på mannens kränkningar. De beskriver hur de lät bli att 

reagera för att mannens aggressioner inte skulle eskalera ytterligare. Att bli ledsen och gråta 

kunde också leda till aggressivitet från männen. A beskriver hur hon i början blev ledsen och 

grät av påhopp och kränkningar men hur hon sedan slutade upp att reagera. Hon beskriver: 

”Man stänger av, man kan inte ha sitt hjärta öppet och låta….jag måste slå dövörat till”. B 
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beskriver hur hon kunde känna oerhört stark ilska mot mannen men hon vågade inte på något 

sätt visa det. Hon säger: ”Det smartaste kändes som det var att bara vika sig, för jag kunde 

inte göra något åt det”. De kände alla tre en maktlöshet inför situationen, upplevelsen av att 

de aldrig skulle bli av med mannen. De hade barn med mannen och kunde inte se hur de 

skulle kunna separera och låta honom vara själv med barnen. C säger att hon tänkte: ”Jag får 

stå ut tills barnen är 18 och sen ska jag ha mitt liv”. 

 

Efterhand i relationen beskriver de att deras reaktionsmönster förändrades. Britt beskriver hur 

hon stängde av mer och mer. Hennes man arbetade långa pass eller kunde vara borta i jobbet 

dagar i sträck. Hennes man tyckte det var normalt att frun ringde och ville prata med sin man 

men Britt sa att varför ska jag göra det. Hon beskriver också hur hon började uttrycka ilska 

gentemot honom i telefon: ” Det var som jag protesterade mot allt det här /…/ nej varför ska 

jag ringa honom /…/ och så märker jag att jag börjar bli mer arg i telefon, jag vågar inte 

vara det hemma….Jag ringde och skällde ...jag vet inte vad jag sa men jag vet att jag var 

väldigt arg i telefonen”.  

 

Angela beskriver att med tiden så blev hon mindre ledsen och mer arg. Ilskan blev också ett 

sätt att göra sig mindre sårbar. Hon säger:” Sen med tiden blir man mer rustad. Den där 

huden tjocknar det... en del studsade och då kunde jag vräka tillbaka”. Hon började se att  

mannens reaktioner inte handlade om henne och hon kunde reagera olika på hans påhopp och 

kränkningar. Ibland kunde hon taktiskt vägra bemöta hans påhopp och bli helt iskall. Men i 

situationer när hon kunde se att hon inte hade skuld i mannens påhopp kom ilskan. ”[När] det 

är ren och skär orättvisa eller anklagelse som är ogrundad. Då blev jag förbannad”. Men A 

påpekar att hon hade svårt att separera ut vad som var hennes bidrag i konflikten och vad som 

var hans: ”Men samtidigt så var det småelement som där jag kände skuld. …det mesta var 

hans men en liten liten skulddel var min”. I slutet av relationen blev A mer och mer arg: ”Jag 

kunde vräka tillbaka så mot slutet skulle jag nästan vilja säga att då var det kanske jag som 

exploderade mest…man spottar upp sig, till slut så står man där och skriker samma ord 

tillbaka”. A upplevde att det fanns en kraft i att bli arg och säger: ”För mig var det 

nödvändigt att bli förbannad för att kunna skilja mig” 

 

Cecilia beskriver hur hon kunde växla mellan att inte säga något alls till att försiktigt 

protestera till att bli riktigt arg. Hon kan minnas flera situationer när hon inte sagt någonting 

och som hon nu har dåligt samvete för när hon tänker på barnen. När barnen blev utsatta 
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kunde hon inte längre låta bli att reagera trots att det ofta fick till följd att det blev ännu värre 

både för henne själv och för barnen. Hon var rädd för att barnen skulle uppleva att hon inte 

stod upp för dem.  Hon berättar: ”Det spelar ingen roll vad det får för konsekvens men jag 

måste visa barnen, jag vill inte höra när det blir stora varför gjorde du inte någonting”. Att 

hon vågade reagera med ilska tror hon också hade samband med att hon började se separation 

som en möjlig utväg: ”Det kanske är en efterhandskonstruktion, men kanske att jag genom att 

säga ifrån.. då kanske han gör något som kanske är lättare att bevisa. Det är svårt att bevisa 

det där som inte ger blåmärken”. 

 

Dagarna innan Britts separation kränkte hennes man henne mycket grovt. Hon blev mycket 

ledsen men hon ville inte visa det för mannen. Hon beskriver att: ”…tårarna sprutade, känner 

mig så jävla kränkt /…/ ville inte att han skulle se den här svagheten hos mig, torkade 

ögonen, tog lite mascara. Sen så gick jag tillbaka till köket och fortsatte diska som om 

ingenting hade hänt”. Efteråt blev han mycket ångerfull och bad om förlåtelse. B svarade: 

”Jag förlåter dig men jag kommer aldrig att glömma det, var det enda jag kunde få fram, jag 

kommer aldrig att glömma vad du har sagt, jag kommer aldrig att glömma att du har slagit 

mig”. 

Separationen 
Separationsprocessen såg olika ut för de tre kvinnorna. För Angela och Cecilia var det en lång 

tid av planering som föregick den slutgiltiga separationen. En viktig fråga för dem var hur det 

skulle bli för barnen efter separationen. När A fått sitt första barn fanns insikten att hon inte 

ville leva kvar i relationen men hon ville inte att hennes äldsta barn skulle vara själv med sin 

pappa utan ville skaffa fler barn innan hon separerade. De båda kvinnorna sökte i det läget 

hjälp på olika sätt. Det var när C sökte hjälp hon insåg att en separation var möjlig och att hon 

var tvungen att ta det steget. Hon berättar om de behandlare hon mötte: ”De sa direkt att så 

där ska man inte ha det och då tänkte jag att det ska man ju inte. Jag hade ibland tänkt att jag 

har kanske bara för höga krav, kanske att alla har det så här men inte säger något, trots att 

jag visste att mina föräldrar till exempel inte hade det” C planerade att hon skulle lämna in en 

enskild ansökan om skilsmässa. Hon bävade för när det brevet skulle komma hem till honom 

och berättar att: ”Jag var verkligen helt knäckt för den dagen han får det där brevet så sitter 

vi under samma tak”. Hon var rädd för att mannen när han skulle få brevet skulle ta barnen 

och åka iväg med dem. Det var precis det som hände men inte för att han fått brevet. Mannen 

hade varit på tjänsteresa och när han kom hem var C med sina barn hos sina föräldrar. 
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Mannen blev då så arg för att de inte var hemma när han kom att han när det kommit hem till 

sin lägenhet tog med sig barnen och åkte iväg. C ringde till polisen. Efter flera samtal kom 

hon till en polis som tog hennes uppgifter på allvar. De hittade mannen och barnen och 

mannen arresterades. När han sedan skulle släppas fick C rådet att inte vara hemma. Hon åkte 

då till ett kvinnoboende och kunde stanna där tills det var dags för rättegång. Hon behövde på 

det sättet inte bo tillsammans med honom under väntetiden. För Cecilia blev det en stor 

befrielse att komma till kvinnoboendet. Hon beskriver: ”Det var så fantastiskt att komma dit, 

jag kan nästan inte beskriva… Det var jobbigt på många sätt men att få vara där och kunna 

besluta sig om nästa steg i hyfsat lugn och ro och veta att han inte kunde komma och även om 

han skulle hitta oss skulle han inte bli insläppt”. När det närmade sig rättegång kring vårdnad 

och umgänge beskriver C att hon blev väldigt nervös och hade ont i magen hela tiden. Hennes 

advokat sa att rättegången kunde gå hur som helst. Men C kände ändå att hon hade gjort rätt: 

”…för jag hade sett att jag inte kunde skydda mina barn när vi var under samma tak så det 

var ingen idé. Jag kände förfärlig ångest och samtidigt vetskap om att det steget jag hade 

tagit var det enda rätta”. 

 

Angela beskriver att hennes insikt om det ohållbara i situationen inte ledde till praktiska 

förändringar. Hon gick i terapi och hennes terapeut tryckte på att hon skulle separera. A 

upplevde att terapeuten försökte få henne att se mannens destruktiva beteende och problem. 

Hos terapeuten tycker A att det mer var fokus på mannen och vilka problem han hade. För 

Angela var det avgörande att få syn på sin egen del i den destruktiva relationen. När hon gick 

i terapi upplevde hon att terapeuten försökte pressa henne att separera och det kändes 

stressande och det väckte känslor av skuld. Men hon var inte redo: ”Jag var inte där. Så gick 

det några år och jag la på lite kunskap och såg min egen del för jag tror att det där är 

nyckeln, man måste se sin egen del”. ”Jag har en del i att jag vidmakthåller någonting i den 

här destruktiviteten sen är jag inte ansvarig för hans handlingar. Jag är inte ansvarig för att 

han far ut men jag är ansvarig för att jag är där. Det är jätteviktigt. Jag är kanske också 

ansvarig för att jag undviker att se saker”. A kom senare i kontakt med en kvinna som skrivit 

en bok som hon kände igen sig mycket i. Genom kontakten med den kvinnan kunde hon se 

sina mönster och behov och det blev utlösande för att ta steget mot separation. Det var svårt 

att separera och de levde först som särbos. Under den tiden blev mannen mycket svartsjuk och 

kontrollerande på ett sätt han inte varit när de bodde tillsammans. Han anklagade A för att ha 

ett förhållande. I efterhand kan A se det som även han mobiliserade ilska för att kunna klippa 

banden. 
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För Britt blev separationen mycket hastig och traumatisk. Hennes syskon fick reda på att 

hennes man hade varit otrogen och av den kvinnan blivit anklagad för våldtäkt. När Britts 

syskon fick reda på det hämtade syskonen henne och barnen och de fick bo en period hos 

hennes föräldrar. För B blev det en chockartad upplevelse att lämna sitt hem så snabbt. Hon 

beskriver det som att hon först var i ett chocktillstånd där hon inte förstod vad som hade hänt: 

”Jag tror att jag var i chock väldigt länge eller i förnekelse, jag ville inte förstå, jag ville inte 

ta fram de där känslorna”. Mannen försökte övertala henne att komma tillbaka till deras hem 

men B vägrade. I och med att han även hade kränkt en annan människa var det en gräns till 

han överskridit. Mannens förklaring av vad som hänt stämde inte med våldtäktsanklagelserna. 

Hon funderade mycket på hur det hängde ihop och vem hon skulle tro på. Ett år senare blev 

det rättegång angående våldtäktsanklagelserna. Hon beställde domen men när hon hade fått 

den vågade hon inte läsa den. Hon läste ett litet stycke men orkade inte mer. Efter en tid 

beslutade hon sig för att ändå läsa den. Hon berättar: ”Jag vill ha ett slags avslut med den här 

mannen. Jag kan inte få det om inte jag får veta hur han egentligen varit mot mig för det här 

är beviset för vem som säger sanningen”. Hon läste hela domen trots att det för henne kändes 

som tortyr. Efter att ha läst den kom mycket starka känslor av äckel, hon kändes sig smutsig 

och äcklig, att det här var någon som hon hade varit gift med. Hon: ”…bara grät och grät och 

grät”. Hon hade svårt att sova. Hon beskriver det som att då kom chocken på riktigt och 

besvikelsen och hatet. Hon säger: ”Sen kom den här ilskan. Jag skulle kunnat skjuta honom 

utan att tänka på att är det här rätt eller fel. Hade jag haft honom framför mig hade jag 

kunnat skjuta honom. Hur i helvete kunde du behandla mig så där och misstänka mig för alla 

de här sakerna och kränka mig i alla dessa år när du själv var på exakt samma sätt som han 

sa jag var… nej jag var jättearg, jätte, jättearg…jag blev helt slut av de där tankarna. Jag 

kände mig trött och samtidigt så kände jag att nu jävlar, nu jävlar ska jag visa den där 

människan vem jag är. Efter den där domen kände jag att nej nu räcker det”. 

Känslor gentemot mannen 
Det var länge sedan Cecilia hade känslor av att hon och mannen skulle kunna fungera som 

par. Hon berättar: ”När vi fortfarande bodde ihop var jag klar över att.. då hade jag sörjt 

färdigt och tyckte bara, verkligen bara, att han var en stor jäkla idiot så det var länge sen det 

fanns några känslor av att det kanske skulle gå. Absolut inte, det är helt färdigt. Däremot 

saknar jag väl den personen som han var”. Innan rättegången var C väldigt orolig över att 

behöva möta sin ex-man. Hon gick in i salen och fick syn på honom läsande en tidning och 
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plötsligt blev hon ledsen och tyckte synd om honom: ”Det var helt en överraskning att den 

känslan kom, att känna gråten komma i halsen. En person som jag är så arg på och rädd för 

och så plötsligt känna att han var liten och ensam. Det var jättekonstigt. Jag förstod inte alls, 

jag fattar fortfarande inte var det kom ifrån. Jag kan fortfarande få stunder när jag känner att 

det är riktigt synd om honom”. 

 

Den ilska gentemot mannen som Britt kände då hon läste domen mot honom satt i länge. Hon 

uttrycker att det är tack vare den ilskan som hon är där hon är idag. Utan ilskan hade hon 

kunnat hamna i att tycka synd om honom vilket han många gånger har försökt att få henne att 

göra. Hon säger: Jag tror att det är tack vare ilskan jag är här nu. Jag tror.. hade det inte 

varit nån ilska utan jag hade känt att jag tycker synd om…” Rädslan finns där fortfarande 

men mycket mindre. Hon beskriver när hon sista gången träffade honom i tingsrätten ”Jag 

gick bara ut och stod tio meter bredvid honom och rökte min cigg och inte ens brydde mig, 

bara gjorde det. Jag är stolt över mig själv”. 

Efter separationen 
Angelas man träffade en ny kvinna och efter det blev hans kontroll över henne mindre. Men 

de hade tät kontakt kring barnen men även andra saker. Hon tänker att kontakten även måste 

ha utgått från ett behov hos henne: ”[Vi]har haft ett ömsesidigt beroende av varann men på 

olika sätt men hans beroende av mig handlar om att han måste ha någon att kanalisera 

känslorna på”. Men kontakten med mannen kostar på. Hon upplever att mannen ibland kan ta 

kontakt med henne för få en reaktion från henne och många gånger har han fått det. Det har 

blivit hetsiga diskussioner. Hon försöker nu ha så lite kontakt med honom som möjligt. 

 

För Cecilia var det en stor lättnad när rättegången var över. Hon beskriver sig som lycklig: 

”Jag minns det var en period att andas ut och vara lycklig över att det ändå hade gått bra. 

Det var som en ny chans”. C hade en känsla av att mannen nu inte kunde komma åt dem och 

när hon märkte det började spänningen släppa. Hon ordnade och försökte bygga upp ett nytt 

liv för henne och barnen. Men oron och ilskan fanns kvar. Ofta handlade ilskan om konkreta 

saker. Hon säger: ”Jag hade ofta konkreta skäl att vara arg på honom tex han tog vårt barns 

vinterskor och skickade hem honom med gymnastikskor. Det måste vara vintern när det var 

jättekallt så kommer han med gymnastikskor bara för att han tycker det är ett bra sätt att 

jäklas”. När han kom för att hämta barnen för umgänge blev C mycket stressad och nervös. 

Han insinuerade ofta att han inte skulle komma tillbaka med barnen. Perioden av upplevd 
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lycka varade ett halvår. Sedan kom det stress på jobbet och C kunde inte släppa iväg barnen 

för umgänge utifrån att barnen berättat om missförhållanden.  

Ilskans uttryck efter separationen 
Alla tre kvinnorna beskriver att deras temperament har förändrats. De beskriver att de har 

lättare för att bli arga nu. Angela och Britt har lättare för att markera sina gränser och 

beskriver hur de i olika situationer kan hävda sin rätt och är mindre rädda för att ta konflikter. 

A berättar att hon nu även reagerar när hon ser andra bli orättvist behandlade.  

B beskriver att hon nu är mindre rädd för att ta konflikter. Hon vågar nu säga vad hon tycker 

utan att bry sig om vad andra tycker: ”Jag hade inte vågat tidigare. Det var jag som lugnade 

ner deras pappa, sänkte huvudet och tyckte det var pinsamt. Nu beter jag mig precis som 

han”. Hon är nu mycket mera på sin vakt gentemot vad andra människor gör och säger till 

henne. Hon berättar också att hon nu har tagit konflikter med sin pappa som hon tidigare alltid 

haft så mycket respekt för. Andra har också märkt skillnaden i hennes sätt att vara och hon 

berättar att hennes syster ibland innan de ska göra något tillsammans sagt åt henne att inte 

bråka. 

 

A beskriver att hennes ilska ökade under senare delen av relationen och det var en topp precis 

runt separationen och att det nu börjar lugna ner sig. Hon berättar att: ”idag så har man 

återfått en del av lugnet men jag kan fortfarande bli hetsig så där i bilen eller så. Såna 

situationer när jag får pysa ut lite extra” Även Britt beskriver att hon nu är mindre arg än hon 

var tiden efter hon hade läst domen: ”Det finns fortfarande nån slags ilska men inte alls på 

samma sätt. Jag vill inte att ilskan ska ta över mitt liv, kommer inte att vara en glad mamma 

om jag skulle fokusera på hämnd”. 

 

Cecilia beskriver att hon är stressad, har dåligt tålamod och lätt blir arg: ”Jag är fortfarande 

arg och lättretad och blir väldigt arg väldigt snabbt”. Hon upplever inte ilskan som någon 

positiv kraft och säger: ”Det är inte ens ett sätt att reagera, det är ett sätt att få ut massa 

jobbiga.. det är det sätt att avreagera sig som inte.. det tjänar inte nånting till mer än att jag 

för stunden känner att det är skönt och barnen undrar vad var det nu då, det är väldigt 

okonstruktivt och barnen fattar ju aldrig riktigt. Ibland kan jag känna att jag är lite som min 

ex-man var. Att jag på ett ganska oförutsägbart sätt kan bli ganska arg och jag kan se på 

barnen att de funderar ibland: Ska hon bli arg nu och då tänker jag att håller jag på att bli 

samma person som han var”. Hon fortsätter senare: ” Den där känslan av att jag på nåt sätt 
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upprepar allt det som jag inte tyckte var bra, det är svårt”. C får dåligt samvete över sitt sätt 

att reagera. Ilskan kommer mest på barnen och andra som står henne nära. Någon gång har 

hon känt sig arg på jobbet men kunnat behärska sig. Hon säger: ”…men jag är väldigt arg, 

jag känner inte igen mig själv. Dels är det jobbigt för att det hela tiden ger mig dåligt samvete 

men också för att jag inte vill vara sån”. Den känsla av lycka som hon upplevde efter 

rättegången är svår att få fatt i. När stressen på jobbet blev stor blev hon sjukskriven av sin 

läkare men försäkringskassan godkände inte sjukskrivningen och det ledde till att hon stod 

utan pengar och var tvungen att jobba ännu hårdare. Hon uttrycker också att det känns fjuttigt 

att inte orka nu när hon tidigare har klarat av så mycket och säger: ”Det är två känslor, nu har 

jag gått på som en bulldozer för att ta mig igenom och är förståss oerhört glad över att det 

har gått så bra som det har gjort men man förväntar sig inte då att det fortfarande ska vara 

så jobbigt”. C tycker det är svårt att inse att det som varit hänger kvar och att känslorna dyker 

upp på ibland ologiska sätt. Hon ger exemplet när hon för någon dag sedan tittade på bilder 

tillsammans med sina barn och ett av hennes barn inte ville se sin pappa på bild och hon då 

reagerade med att dra fram mannens goda sidor samtidigt som hon själv helst skulle velat ta 

en spritpenna och rita över honom. Hon tänker att hennes barn har lika stor rätt som hon till 

ilskan mot sin pappa men det är svårt att hantera. 

 

Angela beskriver att hon fortfarande är väldigt trött. Hon klarar av arbetet och barn men orken 

räcker inte till att hålla ordning hemma. Hon kopplar tröttheten till de häftiga och starka 

känslor som har funnits och fortfarande lätt rivs upp och säger: ”Jag får vara beredd, det 

kommer vara tungt tills barnen blir stora och klarar sig själva. För jag är själv, bor själv men 

jag kan bli lika påverkad av ett samtal eller ett sms, att planera sommarsemester eller vad det 

nu är”. Men hon tycker att hon har landat lite mer i sig själv. När hon levde i relationen 

kunde hon ibland bli som en zombie. Det kan hon fortfarande uppleva ibland: ”Jag bara 

försvinner, man stänger av”. A upplever nu att hon har arbetat med de mönster som gjorde att 

hon hamnade i och hade svårt att bryta upp från relationen till sin ex-man. Hon säger att hon 

tror det är lätt att hamna i likartade relationer om man inte ser över sina mönster och 

drivkrafter och hon säger: ”jag vägrar göra något liknade igen”. 

 

Genom det som Britt har varit med om upplever hon att hon har blivit starkare och hon säger: 

”Jag hoppas inte någon får gå igenom det jag har gjort, det är en erfarenhet, ingen ska 

behöva sån erfarenhet men jag tror man blir starkare”. Men fortfarande lider hon av dåligt 

självförtroende: ”Det är inte smällarna man minns mest, blåmärken försvinner, men när de 
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hjärntvättar dig. De börjar verkligen få dig att tro att du är något du inte är, ful fast du inte 

är ful, tjock fast du inte är tjock”. Hennes bristande självförtroende är något som hon skulle 

vilja ha hjälp med. B tar på sig ansvaret för att hon har hamnat i den situation hon är i, det var 

hon som valde den här mannen och gifte sig med honom. Det gör att hon har svårt för att visa 

sig svag och be om hjälp. Men hon beskriver att hon nu ändå mår bra. När barnen är hos sin 

pappa njuter hon och gör saker hon tycker om och mår bra av.  

 

 

Diskussion 
 

De åtta teman som finns i resultatet täcker upplevelsen och uttrycken för ilska hos kvinnorna 

före, under och efter separationen. I diskussionen knyter jag ihop kvinnornas erfarenheter 

kring ilska och diskuterar vilken betydelse den haft i relationen och i separationsprocessen. 

Ilskan som kraft 
Kvinnorna beskriver alla tre att de som barn var som flickor är mest, lugna, glada, ledsna och 

ibland arga. När de gick in i relationen med sina barns pappa beskriver de att våldet kom in i 

relationen olika snabbt. Men alla tre beskriver en anpassningsprocess där de inte kände sig 

fria att uttrycka känslor av ledsenhet, rädsla eller ilska. De anpassade sig efter mannen för att 

slippa våld och kränkningar eller för att få lugn.  

 

De tre kvinnorna beskriver alla att deras sätt att hantera ilska har förändrats under och efter 

relationen. Angela blev i början av relationen ledsen och sårad och gjorde sig senare mindre 

sårbar och lät inte de sårande kommentarerna gå in i sig och svarade då med ilska. För Britt 

fanns ilskan där mer eller mindre hela tiden. I början av relationen kan man se det som att hon 

riktade den mot sig själv i form av självmordstankar. Under relationen kände hon ilska men 

av rädsla för mannen kunde hon inte ge uttryck för den. Senare i relationen beskriver hon att 

hon i telefon började uttrycka ilska mot mannen. För Cecilia kom mannens förändrade sätt att 

vara som en chock och hon väntade länge på att det skulle gå över. Hon beskriver hur hon av 

taktiska skäl lät bli att reagera på mannens ilska men att hon senare reagerade med ilska för 

att stå upp för barnen. Det var när hon såg en möjlighet att ta sig ur relationen som hon kunde 

visa mer ilska. Angela och Britt uttrycker tydligt att de upplever ilskan som en förutsättning 

för att de kunde lämna mannen eller stå fast vid sitt beslut att lämna mannen. När kvinnorna 

ser tillbaka kan de se att ilskan har funnits där hela tiden men att de inte kunnat ge uttryck för 
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den och kanske i stunden inte heller gjort sig medvetna om den. Någon gång i processen fick 

de mer fatt i ilskan och tillät sig själva att uttrycka den mera. Att kunna känna och uttrycka 

ilskan kan ses som att det för alla tre kvinnorna blir ett sätt att manifestera sig själva och sin 

styrka. Att markera sina gränser blir för kvinnorna kanske en upplevelse av egenvärde. Detta 

trots att ge uttryck för ilskan kunde innebära negativa konsekvenser i form av upptrappade 

konflikter. Kanske att kvinnorna behövde någon form av hopp om förändring för att kunna 

och orka ta fram ilskan, Cecilia uttrycker det tydligast.  

 

Min egen erfarenhet utifrån att ha träffat många våldsutsatta kvinnor säger mig att rädslan för 

mannen och för vad som skulle kunna hända många gånger är så stark att det känns helt 

omöjligt för kvinnorna att uttrycka eller kanske ens känna ilska gentemot honom. Rädslans 

styrka är sannolikt beroende av många faktorer exempelvis: våldets karaktär, graden av 

isolering och barnens situation. För alla de tre kvinnorna fanns hinder för att fritt kunna 

uttrycka negativa känslor, särskilt ilska. Det var mannens reaktioner på deras känslouttryck 

som hindrade dem. Angela och Cecilia uttrycker att det var för att inte konflikten skulle 

trappas upp ytterligare som de undertryckte ilskan. Också Britt var mycket rädd för de 

konsekvenser det skulle få om hon uttryckte ilska.  

Ilskan i förhållande till andra affekter och känslor 
Alla tre kvinnorna har känt medlidande med mannen. Medlidande uttrycker Britt var en 

känsla som skulle kunna fått henne att gå tillbaka till mannen. Även Cecilia blev överrumplad 

av medlidande när hon mötte mannen i rättssalen. 

 

Holmberg och Enander (2005) beskriver i sin bok fyra faser som de har identifierat i kvinnans 

emotionella frigörelseprocess. De ser det som att den emotionella frigörelsen löper parallellt 

med det fysiska uppbrottet. När i den emotionella frigörelseprocessen kvinnan rent fysiskt 

lämnar mannen är olika. Men även då kvinnan går tidigt i den emotionella processen kan de 

se att processen fortsätter enligt samma mönster. Den första fasen präglas av förälskelse och 

kärlek, i den fasen är det få kvinnor som lämnar mannen. Den andra fasen präglas av hat mot 

mannen. I den fasen är det också få kvinnor som, enligt Holmberg och Enander, lämnar 

relationen. De förklarar det genom att hatet måste ha en mottagare och om de i den fasen 

skulle lämna mannen hade kvinnorna ingen att rikta hatet mot. Det finns i den fasen 

fortfarande hopp om relationen. Den tredje fasen präglas av medlidande vilket enligt 

författarna ofta är den längsta fasen där kvinnan ofta ändå går. Den sista fasen kännetecknas 
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av att kvinnan inte känner något inför mannen och hon blir därmed känslomässigt fri. Har 

kvinnan inte redan lämnat mannen gör hon det då om hon inte är allt för psykiskt nedbruten 

(Holmberg, Enander 2005). Medlidandet med mannen ser Holmberg och Enander som ett 

starkt incitament för kvinnan att stanna hos mannen trots att det ändå är i den fasen de skriver 

att många kvinnor går. De kvinnor jag intervjuat uttrycker att känslan av medlidande för 

mannen inte finns samtidigt som ilskan. Utifrån deras berättelse kan ilskan vara en kraft som 

bryter medlidandet. Holmberg och Enander har inte i sin undersökning fokus på ilskan som 

affekt. Hat och ilska kan tyckas som känslor besläktade med varandra. I deras undersökning 

kom det inte fram att hatet var en kraft som hjälpte kvinnorna i separationen. Utifrån 

intervjuerna i denna uppsats kopplas inte ilskan till hat utan mer till att sätta gränser. Det är 

kanske möjligt att ilskan kan finnas med på olika sätt i den emotionella frigörelseprocessen. 

 

Angela gick i terapi under sitt äktenskap. När hon beskriver terapin är det terapeuten som är 

argast. Det är hon som påpekar mannens problem och att A måste separera. Jag kan tänka mig 

att terapeuten i det läget tog över Angelas ilska som hon själv inte helt hade kontakt med. Det 

blev terapeuten som ville sätta gränser gentemot mannen. Detta ledde till skuldkänslor hos A, 

hon visste att relationen var destruktiv men kunde inte mobilisera kraft att åstadkomma en 

förändring. Möjligtvis hade terapeuten här istället kunnat hjälpa A att ta fram sin egen ilskan 

och om det hade hjälpt henne att bättre värna sina gränser gentemot mannen och mobilisera 

kraft till en förändring.  

Ilskans roll 
Angela och Britt beskriver hur de nu efter separationen mer uttrycker sin ilska och de kan 

använda den i situationer när de vill markera sina gränser. För Cecilia är ilskan förknippad 

med skuld och skamkänslor. Hon har kämpat hårt på flera plan, både med att få 

familjesituationen att fungera och i sin professionella roll. Hon har varit tvungen att sätta sina 

personliga behov åt sidan för att klara situationen. Ilskan kan ha varit en kraft som hjälpt 

henne klara situationer men som hon även upplevt svårhanterbar och explosiv.  

 

Alla tre kvinnorna uttrycker, med mer eller mindre oro, att de nu ibland kan ”vara som 

mannen”. Det är tydligt att i deras tidigare relationer var det mannens ilska som fick utrymme. 

Att bli lik mannen kan då betyda att ge mer uttryck för ilska överhuvudtaget. Männens sätt att 

uttrycka ilska var många gånger mycket skrämmande, explosivt, kränkande eller 

nedvärderande. Att bli lik mannen kan då vara att ge uttryck för ilska på ett negativt sätt. Båda 
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sätten finns illustrerade i intervjuerna. Vilka uttrycksformer ilskan tar är beroende av många 

både personliga och situationsbundna faktorer. Den psykiska stabiliteten har stor betydelse. 

När vi människor blir pressade kan ilskan bli den kraft som tar oss över hinder. Ilskan kan 

utifrån tankarna bakom affektfokuserad terapi även vara den känsla som uttrycks när andra 

känslor inte får sitt utrymme. Det kan vara känslor som vi inte har kontakt med eller vill 

kännas vid. Det kan handla om egna behov som är skambelagda att ha, det kan handla om 

sorg som smärtar för mycket för att orka möta. 

Alla tre kvinnorna har varit utsatta för stora känslomässiga påfrestningar. Det har gått olika 

lång tid för dem sedan separationen. De har haft olika förutsättningar att kunna bearbeta sina 

upplevelser. Både Angela och Britt måste samverka med ex-mannen kring barnens umgänge. 

Cecilia lever med en rädsla för att mannen ska kräva umgänge med barnen. De har alla tre 

även barnens upplevelser och reaktioner att hantera. Min erfarenhet är att våldsutsatta kvinnor 

många gånger i första hand tänker på barnens hälsa och utveckling på bekostnad av de egna 

behoven, den egna hälsan och återhämtningsprocessen.  

 

Genom intervjuerna har en bild av kvinnornas känslomässiga process trätt fram, hur 

kvinnorna har upplevt och gett uttryck för ilska har förändrats och är i förändring. Syftet med 

uppsatsen har varit att lyfta fram och beskriva denna förändring. 

Metoddiskussion 
Dessa kvalitativa intervjuer ger en fördjupad förståelse kring komplexa samband. Det är tre 

kvinnors upplevelser som lyfts fram med fokus på en aspekt av deras relationer till sina ex-

män. Fördelen är att dessa kvinnors röster har fått komma fram och de har getts möjlighet att 

relativt fritt få berätta sina historier. Jag har till den här uppsatsen gjort ett strategiskt val av 

kvinnorna som jag har intervjuat. Jag valde dessa kvinnor för att jag tänkte att de kunde ge 

rika berättelser och det har de gjort. De har i samspel med mig delat med sig av sina känslor 

och upplevelser och jag har kunnat sätta in deras berättelser i ett större sammanhang. Min 

tanke har varit att genom den trygghet det innebär att känna till varandra kan en fylligare och 

rikare berättelse lättare skapas. Att jag sedan tidigare haft kontakt med kvinnorna har 

betydelse. Det finns en risk att det genom min tidigare kontakt med dessa kvinnor skapats en 

samsyn kring frågor som gör dem mindre fria att uttrycka åsikter som går emot vad de tänker 

är mina ståndpunkter. Om jag valt andra kvinnor hade jag kunnat få andra svar på mina frågor 

och därmed hade frågeställningarna belysts från ett annat håll. Om jag istället valt att 
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intervjua kvinnor jag inte mött tidigare kanske de hade varit friare i förhållande till mig men 

risken är, som jag ser det, att berättelserna blivit mindre rika och fylliga.  

 

Jag har i den här uppsatsen fördjupat mig i en aspekt av dynamiken i en parrelation där det 

förekommer våld. För mig har det gett en fördjupad förståelse av den känslomässiga 

processen i relationen och hos kvinnorna. Det finns många infallsvinklar och teorier som kan 

appliceras på en destruktiv relation. Det är av stor vikt att förstå komplexiteten och alla de 

olika aspekterna som påverkar processer och skeenden men genom att lyfta fram detaljer kan 

den stora bilden få fler nyanser. 

 

Den kunskap som skapats genom denna uppsats har jag personligen med mig i framtida 

möten med andra kvinnor och min förhoppning är att den kan generera frågeställningar som 

även andra kan fortsätta att studera. Jag skulle önska fortsatta studier med fokus på 

affektfokuserad terapi med våldsutsatta kvinnor. Kan kvinnorna genom hjälp att komma i 

kontakt med sina känslor lättare hävda sitt eget värde och sin rätt att sätta gränser? 

Konklusion 
Tillbaka till frågeställningen, kan ilskan vara en positiv kraft för våldsutsatta kvinnor i 

relationen och i uppbrottsprocessen? Det är tydligt att ilskan har varit och är en kraft som har 

och har haft betydelse för de tre kvinnorna. Ilskan har varit en kraft som hjälpt dem att ta sig 

ur situationer och även att stå fast vid sina beslut. Men ilskan är inte bara en positiv kraft. Det 

är en kraft som kan övergå i frustration och som kan skada både individen själv liksom de 

som står närmast. Det finns en risk att kvinnan vänder ilskan mot sig själv eller att den på 

andra sätt tar sig skadliga uttryck. Möjligheten är att genom ilskan kunna värna de egna 

gränserna, få kraft att handla och genom det bibehålla eller öka självaktningen. Jag menar 

utifrån resultaten att ilskan kan vara en kraft som är viktigt att ha med i fokus då det gäller 

våldsutsatta kvinnor. Som terapeut blir det viktigt att vara medveten både riskerna och 

möjligheterna med ilska. 
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Bilaga  

Intervjufrågor 
 
 
Beskriv hur du uppfattar ditt temperament 

Har du lätt för att känna och uttrycka känslor, ilska? Beskriv 
 Vilka känslor lätt svårt att visa 
 
Hur var det som barn?  
 
Var det accepterat att visa känslor i din uppväxtfamilj? Vilka? 
   
Beskriv din ex mans temperament  
 
Vilka känslor var accepterat att ge uttryck för när ni var tillsammans?  
Var det olika för dig och för honom? 
 
Förändrades ditt sätt att känna och uttrycka ilska i er relation? 
 
När kom våldet in i er relation? Hur såg det ut? 
 
När han var våldsam/kränkte dig kunde du då känna ilska, ge uttryck för? 
 Vad kände du? Vilken känsla uttryckte du? 
 Vilken reaktion fick du på dina känslouttryck? Hur togs det emot? 
 
Kommer du ihåg känslan när du definitivt bestämde dig för att bryta upp från honom? 
 
Har ditt sätt att känna och uttrycka ilska förändrats i och med uppbrottet? 
 
Är det lätt att bli arg nu? Hur hanterar du ilska idag? Om du känner ilska idag vilket uttryck 
får det? 
 
Kan du se förändringar i ditt mönster i att hantera ilska/bli arg? 
 
Har du någon tanke om vad som skulle ha hjälpt dig känslomässigt i relationen när du blev 
utsatt för våld? 
 
Vilken hjälp har du fått? 
 
Tankar reflektioner kring det vi pratat om? Hur var det att prata om det här? 
 
Något du vill tillägga? 
 
 


