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Abstract 

This study has a qualitative approach and deals with difficult issues that arise in connection to 
male violence against women in close relations. The purpose of this study is to bring clarity to 
why women stay in violent relationships. I have been studying two leading theories, one 
called the Normalization Process of Violence represented by Eva Lundgren (sociology and 
theology). The other leading theory is the Neutralization of Violence represented by 
Margareta Hydén (fil dr and leg psycho therapeut). 
I have also studied the fight between these two theories for the leading position in the research 
on male violence against women. Eva Lundgren presents her theory through a structural 
perspective. She believes that power relationships between women and men depend on the 
overall power structures in society. Margareta Hydén presents her theory in a social 
psychological explanation model. She criticizes Lundgrens structural perspective and states 
that power can not be transferred to any structure or any kind of power centre. The power 
relationships will grow in the interaction between man and woman. In my study Lundgrens 
theory turned out to have the best explanatory power. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen har en kvalitativ ansats och behandlar problematiken mäns våld mot 

kvinnor. Syftet med detta arbete var att ta reda på varför kvinnor stannar kvar i relationer med 

män som slår.  I tillägg har jag utgått från våldsforskningens två ledande teorier, våldets 

normaliseringsprocess där företrädaren är Eva Lundgren (professor i sociologi och teolog) 

samt teorin om våldets neutralisering vars företrädare är Margareta Hydén (fil dr och leg 

psykoterapeut). Med tanke på att det pågår en teorikamp inom forskningen kring mäns våld 

mot kvinnor, där ovanstående teorier slåss om tolkningsföreträdet, var även detta av intresse. 
 
Eva Lundgren utgår med sin teori utifrån ett strukturellt perspektiv. Hon menar att 

maktrelationer mellan kvinnor och män hänger samman med övergripande maktstrukturer i 

samhället. Vidare nyttjas begreppet normalisering, vilket innebär att våldet blir någonting 

normalt. Det är genom en process som våldet efterhand blir ett normalt inslag i vardagen. 

Detta leder sedan i sin tur till att våldet försvaras och accepteras. När det gäller männens 

våldsutövning är detta inget som sker okontrollerat. Misshandlande män slår inte av ren ilska 

och frustration. Istället menar Lundgren att våldet är en kontrollerad handling som syftar till 

att uppnå makt och kontroll över kvinnan.  
 
Margareta Hydén representerar en socialpsykologisk förklaringsmodell. Hydén kritiserar 

Lundgrens strukturella perspektiv och hävdar att makten inte kan överföras till en struktur 

eller ett slags maktcentra. Maktrelationerna växer fram i interaktion mellan kvinna och man. 

Fokus på interaktion är starkt kritiserat och motståndare till ett socialpsykologiskt perspektiv 

menar att grundproblematiken, alltså männens maktutövning, försvinner. 
 
Vidare avvisar Hydén också Lundgrens begrepp normalisering och menar att ingen kvinna ser 

det som normalt att bli misshandlad. Istället bör våld från män mot kvinnor betraktas som 

något illegitimt, men det behöver inte leda till att relationen tar slut. Jag intervjuade tre 

kvinnor vars gemensamma nämnare var att de alla levt i relationer med våldsamma män. 

Kvinnorna fick besvara ett antal frågor som jag, under intervjuns gång spelade in på 

kassettband. Deras svar analyserade jag sedan med hjälp av Lundgrens och Hydéns teorier. 

Jag fann en tydlig koppling mellan ett strukturellt perspektiv och respondenternas svar.  

Det var mycket som tydde på en koppling till teorin om våldets normaliseringsprocess, och 

jag anser att Saras kommentar utgör ett slående exempel: 
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”Han var min verklighet, något annat var liksom inte tänkbart i min hjärna” 
 
I diskussionen resonerade jag kring resultatet och hur pass tillförlitlig min analys var.  
Möjligen kan det vara så att mer tid med mina respondenter hade gett ett annorlunda resultat. 

Jag hade gärna spenderat längre tid med att mer ingående fördjupa mig i respondenternas 

tidigare problematik. Det strukturella perspektivet har anklagats för att reproducera den 

förståelse man från början utgick ifrån. Risken med detta är att de enskilda relationernas 

komplexitet inte framkommer. Nu föll det sig ändå så att Eva Lundgrens teori om våldets 

normaliseringsprocess stämde väl in på de kommentarer respondenterna gav. Teorin om 

våldets normaliseringsprocess visade sig vara den dominerande teorin i samband med denna 

uppsats. Den lyftes tydligt fram i mesta delen av analysen.  
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1. Inledning 
 
1. 1 Bakgrund 
Det svenska husbondeväldet innebar i hednisk tid att mannen hade det avgörande 

inflytandet över familjemedlemmarnas liv och död. Om mannen ertappade kvinnan på 

bar gärning med att begå äktenskapsbrott, hade han enligt flera landskapslagar rätt att 

döda henne. Mannen kunde också straffritt aga kvinnan i enlighet med 

landskapslagarna. Om agan skedde offentligt fick mannen betala böter. Om agan 

resulterade i att hustrun dog, ansågs det som ett vådadråp, om det inte var mannens 

avsikt att döda hustrun. Misshandeln betraktades som legitim om kvinnan inte 

skadades eller avled (Ottosson Hindberg, 1984, sid. 11). 

 

Lagen om kvinnofrid instiftades under 1200-talet, vilket innebar att mannen inte 

kunde ta sig en hustru med våld. På 1700-talet hade husbonden legitim rätt till våld 

och kvinna skulle vara lydig. Kvinnor skulle vara underordnade männen och kyrkan 

utgick från könens hierarkiska ordnade positioner i äktenskapet. 

 Orden om skälig aga mot hustrun har i 1734 års lag uteslutits. Dock verkar det vara 

uppenbart att aga av kvinnan, härefter kunde utföras av mannen. Den tillåtna agan i 

lagtexterna hade uteslutits därför att man inte ville uppmana till bråk och våld.  

Det var dock inte meningen att kvinnovåld skulle göras straffbart. En ny strafflag 

fördes in 1864 där mannens rätt att aga kvinnan/hustrun inte fanns med längre.  

Under 1900-talets första hälft var misshandel en påtaglig realitet för många kvinnor 

samtidigt som det inte uppmärksammades något särskilt (Ottosson Hindberg, 1984, 

sid. 11-12). 

 

Fram till och med 1950-talet skulle kvinnan ställa upp på regelbundna samlag och 

våldet betraktades som en del av mannens natur. 

1982 ändrades de svenska åtalsreglerna och misshandel föll under allmänt åtal, vare 

sig brottet ägt rum på enskild eller allmän plats. Staten ställde män till ansvar för 

kvinnomisshandel via dessa ändrade åtalsregler. Kvinnomisshandel idag är inte något 

som bara existerar i privatsfären (hemmet), det har också lyfts fram i offentligheten. 

Det är nu att betrakta som ett reglerat socialt problem. Att lägga misshandel på 
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enskild plats under allmänt åtal hade till syfte att jämställa kvinnomisshandel med 

annan misshandel och 1981 ansåg sexualbrottskommittén att det borde ske ändringar i 

dessa åtalsregler. Sexualbrottskommittén skrev: 

”Det är en markering från samhällets sida som innebär att misshandel i hemmen i lika 

hög grad som misshandel som sker på allmän plats utgör en brottslig handling. Detta 

kan tjäna som en avhållande faktor för misshandel åtminstone i vissa situationer. Det 

finns nämligen skäl att förmoda att en del män, som idag gör sig skyldiga till 

kvinnomisshandel, inte är klart medvetna om att deras handlingar utgör brott” 

(Ottosson, Hindberg, 1984, sid. 12-14). 

 

”Unga och äldre kvinnor blir sexuellt utnyttjade, misshandlade och hotade i mycket 

stor utsträckning och detta sker överallt i världen. Andelen kvinnor som utsätts för 

denna typ av manligt relaterat våld – där en ofta fysiskt starkare man förtrycker en 

kvinna – är mycket utbrett. Detta våld existerar i alla samhällen, i alla sociala klasser 

och i alla etniska grupper. Våld mot kvinnor är med andra ord ett globalt fenomen” 

(Bäck - Wiklund & Johansson, 2003, sid. 272). 

 

Kvinnomisshandel är ett forskningsområde som det finns mycket att läsa om, både i 

Sverige och utrikes. En av kvinnojourernas största utmaningar i Sverige idag är att 

många av de misshandlade kvinnorna inte blir trodda, varken av omgivningen eller av 

myndigheter. Därför har de svårigheter att få hjälp. Istället för att tro på den 

misshandlade kvinnan, bagatelliseras brotten. Ansvaret för brotten läggs på kvinnorna 

själva, och då de stannar kvar hos den misshandlande mannen får de ”skylla sig 

själva”. Detta tycker jag är fruktansvärt nonchalant och som Margareta Hydén säger 

är det ”ett avståndstagande från våldshandlingen, men också en underton av kritik av 

dess offer”. Borde det inte ligga i myndigheternas intresse att rikta fokus mot 

förövaren, nämligen den misshandlande mannen? Eller åtminstone att ta de 

misshandlade kvinnornas berättelser på allvar? 

 

Det är framförallt de ideellt arbetande kvinnojourerna och kvinnorörelsen som har 

arbetat för att få kvinnomisshandel erkänt som samhällsproblem. Tidigare var 
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kvinnomisshandel en problematik på privatlivets område. Som jag påpekade ovan är 

mäns våld mot kvinnor ett stort forskningsområde där det finns ett flertal 

förklaringsmodeller. Denna problematiks förklaringsmodeller syftar till att belysa 

varför en del kvinnor stannar kvar hos män som slår. Vidare, existerar även 

förklaringsmodeller som ämnar förklara misshandlande mäns våld mot kvinnor. 

 

I dessa dagar pågår en teorikamp inom våldsforskningen som jag är intresserad av att 

studera närmare. För två år sedan antyddes en polarisering mellan diverse perspektiv 

när det gällde debatten om mäns våld mot kvinnor. I synnerhet Eva 

Lundgrens(professor i sociologi och teolog) forskning blev efter dokumentären 

könskriget föremål för granskning. Mellan de olika teoretiska perspektiven och 

våldsforskningens utveckling råder nu en kamp om tolkningsföreträdet (Genus 3-

2006). Eva Lundgren är den främste företrädaren för ett strukturellt perspektiv medan 

Margareta Hydén (fil dr och leg psykoterapeut) kan sägas utgöra företrädaren för ett 

socialpsykologiskt samt relationellt perspektiv. Lundgrens modell är en 

patriarkatsteori som går ut på att man uppfattar våldet som ingående i ett 

kontrollsystem. Hydéns modell går ut på att se våldet som inslag i en 

relationskonflikt. Våldet kan då utlösas i vissa relationer och situationer och ses som 

ett allmänmänskligt sätt att reagera. 

 

 1. 2 Syfte och problemformulering 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vad det är för mekanismer som gör att en 

kvinna stannar hos en man som slår. Genom intervjuer med kvinnor som har blivit 

utsatta för våld av män vill jag belysa problematiken. I och med våldsforskningens 

kamp om tolkningsföreträdet mellan olika perspektiv (där fokus vilar på strukturnivå 

samt aktörsnivå) är jag intresserad av vad resultatet av mina intervjuer kommer att 

bli. Kommer jag måhända att upptäcka något nytt eller kommer mina intervjuer syfta 

till att stärka något av perspektiven?  
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1. 3 Avgränsning 

Det finns många olika förklaringsmodeller när det gäller mäns våld mot kvinnor. Det 

finns mycket material att studera. Fokus i och med denna uppsats vilar på varför en 

del kvinnor stannar kvar hos män som slår. Jag har också valt att begränsa 

undersökningen till att gälla misshandel inom ett parförhållande där gärningsmannen 

inte är okänd.  

 

2. Metod 

2. 1 Datainsamlingsmetod 

Då mitt syfte är att undersöka varför en del kvinnor stannar hos män som slår har jag 

valt att använda mig av kvalitativ metod ”då kvalitativa intervjuer utmärks bland 

annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man 

komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost, 2005, sid. 7). Jag har valt att använda mig 

av intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag nyttjade en halvstrukturerad intervju. 

Dessutom använde jag mig av en intervjuguide (se bilaga) med frågor som syftar till 

att besvara mina frågeställningar samt ge en helhetsbild. 

 

Jag har även använt öppna intervjufrågor, utan fasta svarsalternativ för att fånga in 

svar från båda teorierna. Vid intervjuer är det som forskare betydelsefullt att tänka på 

om intervjufrågorna är öppna eller slutna. Slutna frågor ger som allra oftast korta ja 

eller nej svar vilket innebär att frågan alltså är strukturerad. Medan öppna frågor ger 

möjlighet för respondenterna att svara fritt och mer beskrivande (Patel & Davidson, 

1994, sid. 61). Författarna menar vidare att öppna frågor kan bidra till att 

respondenterna uttrycker sig på ett sådant svårbegripligt sätt att det ställer till 

problem för både intervjuarens förmåga att förstå svaren och även respondenternas 

benägenhet att besvara frågorna. Dock är jag av uppfattningen att öppna frågor ger 

utförligare och mer pålitliga svar än vad slutna frågor skulle kunna frambringa i 

denna uppsats. 
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       2.2 Tillvägagångssätt och etiska aspekter 

En av respondenterna fick jag kontakt med genom en kvinna som arbetar på 

Brottsofferjouren. Efter att ha talat med denna kvinna fick jag telefonnumren till 

respondenten. De andra respondenterna fick jag kontakt med på egen hand. 

Respondenterna informerades om etiska aspekter såsom informerat samtycke samt 

konfidentialitet. Vid intervjuerna använde jag bandspelare. Därefter transkriberades 

materialet. Alla band har sedan förstörts för att skydda respondenterna. Med tanke på 

att respondenterna i denna undersökning har blivit misshandlade och hotade är den 

etiska aspekten av yttersta vikt för att skydda dem.  

 

2.3 Databearbetning 

Efter varje intervjutillfälle transkriberade jag det empiriska materialet direkt. Detta för 

att jag ville ha intervjuerna färskt i minnet. Intervjuerna har till viss del redigerats 

grammatiskt och språkligt. Materialet sorterade genom att jag tog bort upprepningar 

som var irrelevanta för mitt syfte samt mina frågeställningar. Jag minskade långa 

uttalanden genom att använda mig av meningskoncentrering. Detta för att få ut det 

mest väsentliga ur texten (Kvale, 1997, sid. 174). Materialet lästes efter 

transkriberingen igenom ett flertal gånger för att finna några övergripande teman. 

Utifrån mina intervjuresultat samt mina forskningsfrågor valde jag teman. Vidare, 

sökte jag efter likartade samt motsatta uppfattningar hos respondenterna vilka 

presenteras i resultatredovisningen. Till sist analyserade jag materialet utifrån min 

valda teori. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Enligt Kvale (1997) ska intervjuaren vara kunnig om ämnet för att intervjun ska bli 

bra. Dessutom är intervjuaren undersökningens forskningsverktyg (Kvale 1997, sid. 

136). Jag har hyfsat goda förkunskaper i ämnet, dels för att jag skrivit en b-uppsats 

med samma ämne och dels för att jag känner en kvinna som har blivit utsatt för våld 

från en man hon haft en relation med. Detta kan öka intervjuernas reliabilitet. 

Visserligen kan reliabiliteten sänkas med tanke på att jag är nybörjare vid 

intervjusituationerna. Jag har försökt undvika att ställa ledande frågor. Reliabiliteten 
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beror på hur jag mäter mina resultat och validitet beror på vad jag mäter, att jag 

undersöker det jag hade haft för avsikt att undersöka och inget annat (Bjereld, 

Demker, Hinnfors, 2002, sid. 111). För att öka validiteten i min undersökning har jag 

under intervjuerna både ifrågasatt respondenternas svar och ställt följdfrågor för att 

kontrollera att jag förstått respondenterna rätt (Kvale, 1997, sid. 214). Ytterligare, för 

att öka validiteten har jag stundvis kontrollerat att jag undersöker det jag hade för 

avsikt att göra och stannat inom ramen för syftet och frågeställningarna (Kvale, 1997, 

sid. 215). 

 

3. Tidigare forskning 

3. 1 Varför stannar hon?  

Jag har funnit mycket forskning kring området kvinnomisshandel, både från svensk 

samt utländsk litteratur. Den svenska forskning jag funnit (och som även fungerar 

som analysredskap till mitt resultat) är Eva Lundgrens (professor i sociologi) 

förklaringsmodell om våldets normaliseringsprocess samt Margareta Hydéns (fil dr & 

leg psykoterapeut) förklaringsmodell om våldets neutralisering. Dessa två 

förklaringsmodeller presenteras ingående i teoriavsnittet. 

 

Annan forskning jag funnit intressant är Mona Eliassons bok om mäns våld mot 

kvinnor. Eliasson är docent i psykologi och verksam som lärare och forskare vid 

Uppsala Universitet vid psykologiska institutionen och Centrum för kvinnoforskning. 

Hon menar att mäns våld mot kvinnor måste förklaras i ett större samhällsperspektiv. 

”Patriarkala strukturer och normer på alla nivåer samverkar för att hålla kvinnor i 

underläge oberoende av enskilda personers intentioner och intressen. Ett uttryck för 

detta är att det manifesta våldet mot kvinnor ursäktas och tolereras, utan att enskilda 

personer har avsett detta medvetet” (Eliasson, 1997, sid. 80). 

 

Vidare menar Eliasson att män som slår inte respekterar kvinnor. Dock skiljer sig inte 

dessa våldsutövande män psykiskt från andra män. De går bara lättare över gränsen. 

Några utmärkande drag för våldsutsatta kvinnor existerar inte. Det finns allt från 

tillbakadragna kvinnor till vältaliga och utåtriktade kvinnor som faller offer för män 
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som slår. Innan våldet bryter ut är det vanligt att man ser samma mönster i 

misshandelsförhållanden hävdar Eliasson.  

 

Ett första steg är att mannen visar ett allmänt nedlåtande sätt mot kvinnan. Efterhand 

blir en underton av hot tydlig. Hoten kan även riktas mot barn och husdjur. Det sker 

sedan en successiv upptrappning av mannens kontrollerande och hotfulla beteende. 

Slutligen behöver mannen endast höja rösten för att kvinnan ska lyda. Första slaget 

kommer som en blixt från en klar himmel för kvinnorna. De är inte beredda på att 

deras stora kärlek plötsligt brukar våld (Eliasson, 1997, sid. 16). Det är oerhört vanligt 

att kvinnor som blir misshandlade känner skuld (Eliasson, 2000, sid. 47).  

 

Sociologen Lena Widding Hedin är även lektor i folkhälsovetenskap på Hälsa och 

Samhälle vid Malmö högskola. Hon har forskat länge om könsrelaterat våld. Hon 

menar att det finns många orsaker till att kvinnan stannar kvar i en relation där det 

förekommer misshandel. Rädslan för att våldet ska förvärras om kvinnan lämnar 

mannen är enligt Widding Hedin den starkaste orsaken till att kvinnan stannar kvar. 

Andra orsaker som även uppmärksammas i ovanstående nämnda bok är: 

*Kvinnan är beroende av mannens ekonomiska stöd 

*Kvinnan stannar för barnens skull 

*Kvinnan betvivlar att hon själv kan uppfostra barnen på ett bra sätt 

*Den psykiska stressen har gjort kvinnan apatisk 

*I enlighet med kulturella och religiösa normer stannar kvinnan för att det gör en 

”bra kvinna”. 

*Kvinnan skuldbelägger sig själv för våldet 

*Kärleken till mannen finns fortfarande kvar och kvinnan hoppas på bättre tider 

(Widding Hedin, 1997, sid. 17). 

 

3.2 Olika sorters våld 

Enligt Widding Hedin (1997) består mäns våld mot kvinnor av sex komponenter: 

psykisk nedbrytning, fysiskt våld, sexuellt våld, ekonomisk dominans, hot och 

skrämsel. 
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Psykiskt eller känslomässigt våld kan vara väldigt svårt att upptäcka. Dock är det 

vanligt att följderna efter psykisk misshandel oerhört traumatiska. Den psykiska 

misshandeln handlar om att med ord bryta ner en annan människas självkänsla 

(Widding Hedin, 1997, sid. 42). 

 

Fysisk misshandel innebär slag, sparkar, strypning/kvävning, bett, att bli kastad i 

golvet, väggen eller ner på golvet. Användande av vapen som misshandelredskap, att 

bli dragen i håret. Detta är den mest allvarliga formen av mäns våld mot kvinnor 

(Widding Hedin, 1997, sid. 41). 

 

Sexuellt våld brukas ofta av mannen i kombination med hot och/eller livshotande 

handlingar. Våldet i den sexuella relationen stegras efter tid. Män som våldtar sina 

fruar, sambos eller flickvänner vill förnedra, skada och dominera kvinnorna. 

Våldtäkten bygger på aggression och våld. Sexuell sadism, våld mot offrets 

genitalier och/eller bröst och alla former av påtvingade sexuella handlingar benämns 

som sexuellt våld eller våldtäkt menar (Widding Hedin, 1997, sid. 41). 

 

Ekonomisk dominans innebär att en del män försöker få kvinnan att stanna hemma 

ifrån arbete. Genom att kvinnan inte förvärvsarbetar blir hon ekonomiskt beroende 

av mannen. Detta ger honom kontroll över kvinnan och kan ofta bidra till att hon 

stannar kvar i en relation med våld p g a att hon inte har ekonomisk kapacitet att ta 

sig därifrån (Widding Hedin, 1997, sid. 42). 

 

Hot och skrämsel är andra metoder misshandlaren brukar nyttja för att kontrollera 

kvinnan. Kanske hotar han kvinnan med att han ska slå ihjäl hennes katt om hon 

lämnar honom eller skrämmer han henne med gester och handlingar. Misshandlaren 

kan möjligtvis slå sönder saker i hemmet, skrika eller förstöra något som tillhör 

kvinnan. I många fall behåller mannen makt och kontroll över kvinnan genom att 

hota med att han ska skada barnen eller ta dem ifrån henne om hon lämnar honom 

(Widding Hedin, 1997, sid. 43). 
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Isolering innebär att den misshandlande mannen successivt försöker isolera kvinnan 

från sitt sociala liv. Kvinnans liv som tidigare innehöll familj, vänner, arbete 

och/eller utbildning begränsas. Kvinnan ger upp aktiviteter för att undvika att göra 

mannen sur. Ibland hotar mannen med att kvinnan eller hennes bekanta ska straffas 

om hon inte gör som han säger. Denna isolering är resultatet av ett extremt 

kontrollerande beteende. Dessa män vill veta allt om kvinnan, vad hon tänker, gör, 

säger o s v. Ett besök hos en manlig gynekolog kan räcka för att mannen ska bli arg, 

våldsam och detta kan i sin tur innebära en fara för kvinnans liv (Widding Hedin, 

1997, sid. 44). 

 

      3. 3 Myter om mäns våld mot kvinnor 

Enligt Widding Hedin (1997) är en myt om misshandlade kvinnor att de skulle vara 

masochister. Så är naturligtvis inte fallet. 

”Människor som sätter etiketten masochist på en misshandlad kvinna inser varken de 

fysiska, känslomässiga eller sexuella trauman som kvinnan ofta utsatts för eller att 

hon försökt stoppa misshandeln. Människor som lägger skulden på offret inser inte att 

misshandlaren själv är ansvarig för det våld som han utövar” (Widding Hedin, 1997. 

Sid. 24).  

 

Kvinnomisshandlare är män som förekommer i alla samhällsklasser. Myten att det 

bara är ”vissa” män som slår, exempelvis invandrare, arbetslösa, outbildade är fel. 

Våld mot kvinnor förekommer i alla åldrar, i alla religioner, i alla diverse 

utbildningar, bland alla etniska grupper och i alla former av livsstilar (Widding 

Hedin, 1997, sid. 25).  

 

I Slagen Dam visar resultatet av undersökningarna att de kvinnor som blir utsatta för 

våld av män finns i alla grupper av kvinnor.  Med andra ord menar 

resultatredovisningen att det inte finns en ”särskild sorts kvinnor” som ”dras” till 

våldsamma män. Vidare menar man att det fungerar på samma sätt med män; det 

existerar ingen ”typisk kvinnomisshandlare” utan män som brukar våld mot kvinnor 
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befinner sig i alla grupper av män. När det gäller erfarenheter av våld rapporterar 

kvinnor med hög utbildning och/eller hög inkomst detta i större utsträckning 

(Lundgren, 2001, sid. 71-72). 

 

Det farligaste för en kvinna som lever i en relation där mannen slår är då hon går. 

Myten om att kvinnan alltid kan lämna mannen överensstämmer inte med 

verkligheten. Våldet förvärras och hoten som mannen uttalat mot kvinnan blir oftast 

verklighet (Widding, Hedin, 1997, sid. 24-25). 

 

Ett förhållande mellan en kvinna och en man inleds inte med våld. Det är något som 

kommer efterhand. De slagna kvinnorna älskar sina män och vill bara att misshandeln 

ska sluta. Så myten om att kärlek och våld inte kan förekomma samtidigt i ett 

förhållande stämmer inte (Widding Hedin, 1997, sid. 25).  

 

Sammanfattning 

När det gäller tidigare forskning angående mäns våld mot kvinnor finns det ett brett 

spektra som intar ett antal olika infallsvinklar, exempelvis forskningen kring vilka 

män det är som slår. Finns det någon särskild personlighetstyp bland män som 

misshandlar? Är det män från någon specifik samhällsgrupp o s v. På samma sätt som 

det inte finns någon särskild grupp män som misshandlar kvinnor är det viktigt att 

komma ihåg att detsamma gäller för de slagna kvinnorna. Dessa utsatta kvinnor 

förekommer i alla samhällsgrupper. Varför kvinnor stannar kvar i relationer med män 

som slår är fortfarande ett omdiskuterat forskningsområde. Nedan följer de två 

dominerande teorierna inom våldsforskningen. Det är Eva Lundgrens teori om våldets 

normaliseringsprocess samt Margareta Hydéns teori om våldets neutralisering som 

utgör analysredskap. Dessa teorier används i syfte att försöka besvara 

frågeställningen. 
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4. Teori 
      4. 1 Våldets normaliseringsprocess 

Enligt Eva Lundgren fungerar maktrelationer (exempelvis den mellan man och 

kvinna) som sammanhängande med övergripande maktstrukturer i samhället. ”Man 

fokuserar ofta på att våld handlar om makt och kontroll, och har sin bas i en 

samhällelig ’normal’ maktordning” (Lundgren, 2004, sid. 18). En kvinna kan vänja 

sig vid att bli slagen. Allt eftersom tiden går och våldet upprepas blir det på samma 

gång allt mer ”normalt” för kvinnan. Våldet normaliseras (Lundgren, 1990, sid. 49). 

 

Utifrån Lundgrens förklaringsmodell om våldets normaliseringsprocess (vilket jag 

kommer att presentera här) sker normaliseringsprocessen för kvinnan först med att 

den misshandlande mannen uppnår viss kontroll över kvinnans livsområden. Gränser 

förskjuts och utplånas. Plötsligt begränsas kvinnan i form av vad hon tillåts tänka, 

säga och göra. Ett exempel på detta kan vara kvinnan som till en början ser 

misshandeln som någonting oacceptabelt, för att sedan i en senare fas uppfatta våldet 

som något annat än våld, som ett uttryck för kärlek. Gränsen för hur kvinnan ser på 

ett lugnt, fredligt liv samt ett våldsamt liv har suddats ut. Slagen och smekningarna 

blir båda attribut för kärlek (Lundgren, 2004, sid. 50-60). 

 

Anpassning mot underordning är när kvinnan ger exempelvis upp sin utbildning för 

att mannen vill att hon ska vara hemma med barnen. För att slippa tjafs ger hon med 

sig. Detta är enligt Lundgren det första steget i normaliseringsprocessen för kvinnan 

(Lundgren, 2004, sid. 52-53). 

 

Genom att neka kvinnan att exempelvis fika med en väninna eller dansa jazzbalett så 

isolerar mannen henne fysiskt. Isoleringen sker även på en mental och psykisk nivå 

och är andra steget i normaliseringsprocessen. Kvinnan umgås mest med mannen, och 

Lundgren menar att han sakta men säkert lägger beslag på hennes sociala 

erfarenheter. Efter ett tag är de enda minnen, erfarenheter och upplevelser kvinnan 

har tillsammans med mannen. Stegvis kontrollerar han hennes känsloliv. Mannen blir 
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kvinnans enda referensram då det handlar om att bedöma exempelvis bra eller dåliga 

upplevelser (Lundgren, 2004, sid.54). 

 

Den misshandlande mannen pendlar mellan värme och våld, och perioden innan han 

slår är han oftast väldigt snäll. Efter misshandeln är det vanligt att mannen tar hand 

om kvinnan genom att plåstra om henne och sköta om hennes skador. Ombytligheten 

i mannens sätt gör att kvinnan försöker fokusera på de stunder då han är snäll. Då den 

misshandlande mannen ”blir snäll” upplevs det för kvinnan som om han ”blir 

jättesnäll” som en effekt av den tidigare grymhet han utsatt henne för. På detta sätt 

ökar också det känslomässiga beroendet hos kvinnan. Växlandets dynamik, alltså 

våldet och värmen i relationen skapar en förvirring som bidrar till att gränserna för 

vad som är kärlek och våld suddas ut. Kvinnan upplever snart att våldet är ett uttryck 

för omtanke. Lundgren menar att mannen, som växlar mellan att vara en våldsam 

tyrann samt en smeksam, omtänksam man, successivt blir den enda dominerande 

personen i kvinnans liv. Förvirring sker via växling, den bidrar till beroende, 

tillgivenhet, kontroll och makt över liv och död (Lundgren, 2004, sid. 31-32, 57-60). 

 

Vad händer då våldsverkligheten finns inom kvinnan, då hon identifierar sig med 

den? Gränserna i våldets normaliseringsprocess suddas ut och kvinnan får svårt att 

avgöra skillnaden mellan gott och ont, vanlig kvinna och misshandlad kvinna, kärlek 

och våld etc. Denna normaliseringsprocess är aktiv och verkar nedbrytande. 

Kombinationen av omtanke och isolering bidrar till att kvinnan ser på sig själv med 

mannens ögon. Internalisering är enligt Lundgren det mest komplicerade i 

normaliseringsprocessen. Mannens motiv för våldet samt hans krav på kvinnan – 

sakta internaliserar kvinnan mannens våld (Lundgren, 2004, sid.60-61). 

 

 4. 2 Våldets neutralisering 

Fil dr och leg psykoterapeut Margareta Hydén förespråkar ett socialpsykologiskt 

perspektiv (även kallat aktörsperspektivet) av mäns våld mot kvinnor. Hon håller inte 

med Lundgren om ett ”renodlat strukturellt perspektiv”. Istället ser hon våldet som 

ett resultat av ett kulturellt mönster av kvinnoförtryck. Hon motsäger sig också 
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Lundgrens begrepp om normalisering och hävdar att ingen kvinna i dagens Sverige 

anser att det är normalt att bli slagen. Aktörsperspektivet eller ett socialpsykologiskt 

perspektiv hävdar att mäns våld mot kvinnor är ett resultat av mäns maktlöshet, 

frustration och vanmakt vilket bidrar till våldshandlingar (Hydén, 1995, sid. 9-11). 

 

Enligt Hydén borde frågan om varför kvinnan stannar kvar hos en man som 

misshandlar formuleras om, med motiveringen att frågan rymmer ”ett 

avståndstagande från våldshandlingen, men också en underton av kritik av dess 

offer” (Hydén, 1995, sid. 165). Hydéns sätt att ställa frågan om varför en kvinna 

stannar hos en man som misshandlar skiljer sig från min frågeställning, något jag 

återkommer till i diskussionen.  

 

Hydén delar in ”det äktenskapliga våldet” i 3 delar: förhistoria, våldsakt och 

efterspel.  

 

Förhistorien kännetecknas ofta av ett gräl där antingen kvinnan eller mannen riktar 

kritik mot sin partner. Under grälet är det vanligt att man försöker undergräva 

partnerns självkänsla genom att påtala dennes svaghet, otillräcklighet o s v (Hydén, 

1995, sid. 115). 

 

Våldsakten sker efter grälet. Här blir mannen genom sin fysiska maktutövning en 

förövare och kvinnan blir ett offer för mannens våld. Vid detta skede definieras det 

som skett olika av mannen respektive kvinnan. Kvinnan pratar om misshandel medan 

mannen benämner det som bråk. Hydén menar att mannens definition av våldet är en 

del av det hon kallar ansvarsbefrielsens retorik. Mannens beskrivning av våldet 

reducerar hans ansvar för det (Hydén, 1995, sid. 127, 135). 

 

Efterspelet avgör om kvinnan stannar eller går. Här hamnar plötsligt mannen i en 

underordnad position gentemot kvinnan. Våldet som skett uppfattas av båda som en 

oacceptabel handling och kvinnan blir den som har makt att avgöra om relationen ska 

fortgå. Paret kan förenas i berättelsen om en ljus framtid om kvinnan fortfarande har 
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hopp om förändring av relationen samt om mannen intar en underordnad roll i 

förhållande till kvinnan. För att detta ska kunna ske krävs det oftast att våldsaktens 

innebörd förändras. Det fungerar genom att ”förminska” våldet och s a s skapa en ny 

innebörd av det som egentligen hände. Det kan exempelvis te sig så att mannen 

ansvarsbefriar våldet genom att skylla på att han druckit för mycket. Kvinnan kan 

anklaga sig själv för att vara provocerande och att hon till och med kanske förtjänade 

att bli ”knuffad” när det hela egentligen handlade om grovt våld (Hydén, 1995, sid. 

171-175).  

 

Författaren menar att kvinnan ständigt bryter upp från mannen. Vissa kvinnor gör sig 

psykiskt icke kontaktbara, hennes ovilja att stanna hos mannen tar sig i uttryck att 

kvinnan upplevelsemässigt flyttar sig ut ur situationen och blir onåbar. Hydén skriver 

att man för att komma ett steg närmare sanningen, när det handlar om 

kvinnomisshandel, måste formulera om frågan till vad det är som händer när hon går. 

Då kvinnan funderar över ett uppbrott med mannen bör man inte glömma de faktorer 

som håller kvinnan tillbaka samt förenar henne med mannen (Hydén, 1995, sid. 166). 

 

 

I våldshändelsens efterspel menar Hydén att en påfallande ensamhet omger såväl den 

misshandlade kvinnan som mannen som slår henne. Man kan ofta tro att 

omgivningen borde reagera kraftfullt på en misshandelsincident samt stötta med en 

ökad närvaro. Detta är inget man bör ta för givet enligt Hydén, visserligen skiljer det 

sig från fall till fall, men få är idag beredda att försvara kvinnomisshandel. Ingen av 

de misshandlade kvinnorna lever isolerat. De flesta har både vänner, bekanta och 

familj dock utan att ta för givet att detta gäller exakt alla misshandlade kvinnor. 

Några av kvinnorna Hydén kommit i kontakt med har aktivt försökt dölja vad de 

varit med om medan andra känt att omgivningen håller ett visst avstånd och är 

skrämda. ”De vill att man ska lämna honom med detsamma, så att saken är ur 

världen och de slipper höra mer” (Hydén, 1995, sid. 169). Dör mannens del blir 

konsekvensen av grov misshandel av kvinnan inte sällan häktning, åtal och fällande 
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dom som följd. Isoleringen i häktet upplevdes av mannen som bland det värsta han 

någonsin varit med om (Hydén, 1995, sid. 167). 

 

Det finns en stark rädsla hos en misshandlad kvinna som är knuten till upplevelsen 

av oförmåga att skydda det egna livet. Omgivningen kan ofta betrakta kvinnan som 

galen eftersom hon stannar kvar hos en man som slår henne. Det som omgivningen 

dock inte förstår är att kvinnan, så länge hon är i närheten av mannen, kan kvarhålla 

illusionen att hon ändå har honom under en viss kontroll. Skulle kvinnan ge sig av 

får hon dras med funderingar om vad mannen kan tänkas göra härnäst, om han 

kommer att begå grövre brott på grund av vreden över att hon har lämnat honom. 

Kvinnan blir med andra ord aldrig fri. Hydén hävdar att den misshandlade kvinnan, 

genom att stanna kvar hos mannen som slår, förhåller sig till den rädsla hon känner. 

För kvinnan är detta ett logiskt val. Det är också så att det först i samband med en 

separation, som kvinnan blir utsatt för det allra grövsta våldet (Hydén, 1995, sid. 

170). Mannens våld har i detta stadium inte varit för grovt. Dessutom tar mannen 

avstånd från den våldshandling han begått. Utan detta skapas ingen förutsättning för 

att kvinnan och mannen förenas i berättelsen om en ljus framtid. Mannen kanske 

bönar och ber om förlåtelse, ger kvinnan blommor eller skämmer ort henne på andra 

sätt. Hos den misshandlade kvinnan kan mannens ångerfyllda beteende väcka 

känslor av hopp om att allt kommer att bli bra, en kort stund av glädje där hon åter 

tror på kärleken mellan dem. Detta är ofta ett förnekande som är en följd av 

misshandeln. Kvinnan som ofta är utsatt för livsfara i och med misshandeln har inte 

förmågan att se klart och bedöma de risker hon utsätts för (Hydén, 1995, sid. 171-

172). 

 

Om misshandeln varit för grov finns det inte tal om hopp om en ljus framtid. 

Kvinnan befinner sig i djup chock och är fruktansvärt rädd. När paret sedan får 

möjlighet att ses igen har det oftast förflutit viss tid och även mannen har blivit rejält 

omskakad över de konsekvenser hans beteende inneburit för hans egen del. Oftast är 

mannen djupt ångerfull. Hydén menar att våldshändelsen utgör ett stort hot mot 

parrelationen samt de individuella livsprojekten. Att identifiera sig själv som 
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misshandlad kvinna eller som en misshandlande man är mycket svårt. Hydén har vid 

sina möten med misshandlade kvinnor och misshandlande män upptäckt att 

innebörden i konstaterandet ”jag är en misshandlad kvinna” eller ”jag är en 

misshandlande man” ändras. Hydén fann det möjligt att byta ut förövaren, meningens 

subjekt. Även att byta ut våldshandlingen, meningens predikat samt att byta ut 

våldshandlingens offer, meningens objekt. Alkoholen är ett exempel på hur 

förövarens roll (i detta fall den misshandlande mannen) förringas. Alkoholen blir 

orsaken till misshandeln. Det var alkoholen som gjorde mannen så grym (Hydén, 

1995, sid. 178-180). 

 

”Jo, jag har väl klappat till henne ibland. Det är inte lätt att få stopp på henne annars. 

Hon är så fruktansvärt svartsjuk och tjatig” (Ur intervju med Paul O. Hydén, 1995, 

sid. 181). Mannen använder ofta förminskande beskrivningar. 

”Alltså, ibland har jag tänkt…att slåss det är hans sätt att tala. Han har alltid haft så 

nära till känslor…” (Ur intervju med Lisa D. Hydén, 1995, sid. 181). Våldshandlingen 

kan ofta beskrivas som ett substitut för en annan handling. Beskrivningen av 

våldshandlingen ändras ofta av kvinnan. Grovt våld kan plötsligt förklaras som ”han 

smällde till mig” eller ”han flög på mig”. Ibland ”skyller kvinnan på sig själv” genom 

att berätta om vilken gnällkärring hon är eller hur elak hon kan vara. På så sätt skyddar 

kvinnan bilden av mannen. Det är ju henne det är fel på. Dessa berättelser, vilka är 

gemensamt konstruerade, neutraliserar händelsen. Dock utan att den rättfärdigas 

(Hydén, 1995, sid. 181-182).  

 

 5. Resultat och analys 

Fallbeskrivningar 

För att ge resultatet och analysen en bakgrund presenterar jag här de respondenter jag 

hade förmånen att intervjua. Namn, ålder och vissa delar i respondenternas bakgrund 

är utbytta för att skydda respondenternas identitet. 

 

Annelie är 24 år och har haft ett förhållande med den tre år äldre Fredrik i cirka två 

år. De flyttade ihop efter en kort tid tillsammans. Annelie berättar att förhållandet till 
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en början var lyckligt och bra. Fredrik visade inga tendenser till våld, utan var 

uppmärksam, snäll och gav henne komplimanger. Det var först efter några månader 

som våldet började visa sig. Allt började så smått med svartsjuka. Han kunde irritera 

sig på Annelie när hon ville gå ut och dansa med sina kompisar. Sedan fortsatte det 

med att han la sig i hennes val av kläder, vänner, sätt att laga mat o s v. När det gäller 

grad av våld bestod denna relation av psykisk misshandel men även fysisk 

misshandel, där det grövsta fysiska våldet kännetecknades av knuffar, nyp, strypgrepp 

och fasthållande. Annelie och Fredrik har inga barn tillsammans och relationen är 

idag över utan någon kontakt mellan de inblandade. 

 

Sara är 30 år och har haft en relation med den sexton år äldre Ibrahim. Deras 

förhållande pågick under fem års tid och de bodde tillsammans hela tiden. Liksom 

Annelie började Saras relation bra. Han var omtänksam, snäll och kärleksfull. Sara 

berättar att det psykiska våldet började efter ungefär ett år och att det fysiska våldet 

tog fart efter ett och ett halvt år. Ibrahim ville att Sara skulle anpassa sig till hans 

kultur och protesterade alltid då Sara ville gå ut på krogen eller umgås med 

killkompisar. Hon säger att Ibrahim till en början uttryckte sina ”önskemål” på ett 

vänligt sätt. Han kunde till exempel anmärka på hennes val av kläder genom att 

krama om henne och säga att han inte ville att någon annan kille skulle se hennes 

snygga ben, om hon bar kort kjol o s v. Vänligheterna avtog med tiden och 

förvandlades till rena hot. Han påpekade för Sara att hon var en skam för hans släkt 

om hon inte gjorde som han sa. När det gäller det fysiska våldets grad under denna 

relation använde sig Ibrahim av hot med pistol mot Saras huvud, strypgrepp som 

bidrog till blåmärken på Saras hals, sparkar och knuffar. Relationen är idag över och 

paret har inga barn. 

 

Karin är 39 år och har haft ett förhållande med jämnårige Kjell som misshandlade 

henne fysiskt och psykiskt. Karin och Kjell har tre barn tillsammans. Liksom de två 

andra respondenterna började våldet inte omedelbart, utan efter ett tag. Första fysiska 

misshandeln kom ”som en blixt från en klar himmel” säger Karin. Paret skulle åka bil 

till en begravning. Men innan de åkte slängde Karins dåvarande man in henne i en 
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vägg. Minuten senare var han precis som vanligt och sa glatt till Karin att ”ja nu åker 

vi”. Relationen kantades hela tiden av psykiskt våld. Kjell anklagade Karin för 

otrohet och kunde ringa henne en femtio gånger då hon gick till affären för att handla. 

Senare trappades våldet upp till att bli slag med knytnävar och tillhyggen. Karin lever 

idag under skyddad identitet och i ständig skräck för Kjell, som trots att relationen är 

slut hotar att ta hennes liv. Hon berättar att han verkställt alla andra hot han utfärdat 

och bävar för att hans ska lyckas med sitt sista hot. 

 

Resultatet av de intervjuer som genomförts vilka består av empiri, tolkning och analys 

kommer i följande text att presenteras. Jag har utifrån min intervjuguide samt 

respondenternas svar delat in texten i kapitel där relevanta teman presenteras. 

 

5. 1. 1 Relationernas början 

Annelie berättar att förhållandet till en början var otroligt bra. Fredrik var omtänksam, 

snäll och generös. Han visade aldrig några tendenser till våld. Det var efter några 

månader som han började förändras. 

 

”Det kom efter ett tag. Det började så smått med svartsjuka, att han var svartsjuk på 

min före detta. Jag försökte förklara flera gånger att han inte behövde vara svartsjuk 

eller orolig eftersom jag älskade honom. Men jag kunde inte ens nämna min före 

dettas namn. Vi hyrde film en gång, men då blev han helt vansinnig för han trodde att 

jag hade hyrt filmen på grund av att en kille i filmen påminde om min före detta” 

(Annelie). 

 

Sara säger att Ibrahim var en riktig drömprins i början av förhållandet. Liksom 

Annelies förhållande anade hon först efter ungefär ett år att han var både svartsjuk 

och kontrollerande. 

 

”Helt plötsligt kommer det en svart kille och börjar dansa bredvid mig och min killes 

kompis. Och jag tänkte inget särskilt på det. Hursomhelst så gick jag i alla fall på 

toaletten efter en stund. Och vad tror du händer, jo den svarta killen följer efter mig 
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in på damernas (…) också påstår han att jag vill ha honom, också går han emot mig 

och försöker krama mig. Jag talar självklart om att min kille är därute och tycker 

mest att hela situationen är skrattretande, så jag går ut med killen i släptåg. Plötsligt, 

från ingenstans så griper min kille tag i min arm och drar iväg mig mot en vägg. Jag 

vet inte hur han lyckas få dit den svarta killen för allt går så snabbt också var jag lite 

full (…) Men helt plötsligt drar han fram en pistol och sätter den mot den svarta 

killens huvud” (Sara). 

 

Karin berättar såhär: 

”Han är sådär vapenfixerad. Såg man på tv såhär med film om tjejer som var 

otrogna och blev skjutna så tyckte han att så är det. Man skjuter sådana, de är inte 

vatten värda. Så det var det man var itutad. Man blir skjuten om man är otrogen, så 

jag gick hela tiden och tänkte, jaha när ska han skjuta mig då? Vad jag än gjorde så 

var jag ju otrogen” (Karin). 

 

Analys 

De tre respondenterna har alla erfarenhet av att deras män hotat, kritiserat och 

skuldbelagt dem. Utifrån teorin om våldets normaliseringsprocess börjar det med en 

anpassning mot underordning. I Annelies fall är Fredrik missnöjd med filmen hon har 

hyrt för att en av de manliga karaktärerna påminner om hennes före detta kille. Det 

spelar ingen roll hur än Annelie försöker förklara för Fredrik att det är honom hon 

älskar, och att filmen inte alls hyrdes med det syfte han tror. Sara berättar om hur 

Ibrahims svartsjuka mynnar ut i ett pistolhot mot den konkurrerande killen på 

nattklubben. Ibrahim använder sig av en dramatisk gest för att visa både Sara och den 

konkurrerande killen att såhär behandlar man minsann inte honom. Karin beskriver 

hur Kjell anser att otrogna kvinnor borde skjutas.  

 

Det gemensamma för de tre respondenterna är att relationerna alla inleds med 

svartsjuka från männens sida. Denna svartsjuka tar sig förvisso olika uttryck, men den 

blir en signal från männen som visar att kvinnornas beteende inte är önskvärt. Man 

kan säga att det är vid detta skede som en anpassning mot underordning går av 
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stapeln. Männens missnöje och svartsjuka är det första trevande steget för att få 

kvinnorna att underordna sig. Lundgren menar att kvinnan försöker undvika bråk och 

tjafs genom att ge med sig (Lundgren, 2004). Hydén menar att våldet har en 

förhistoria som ofta börjar med ett gemensamt gräl. I detta fall beror grälet på 

svartsjuka från männens sida. Troligtvis känner männen sig otillräckliga och är 

kanske rädda för att respondenterna ska lämna dem. Denna rädsla uttrycker de genom 

ilska och hot om våld. Utifrån respondenternas svar och teoriernas applicerbarhet 

utgör Lundgrens teori om våldets normaliseringsprocess den bästa 

förklaringsmodellen. Hydéns teori ger inget sken av att kvinnorna anpassar sig för att 

undvika konflikter, istället ger Hydéns teori en möjlig förklaring till varför männen 

reagerar som de gör. Det som Lundgrens teori menar är en anpassning mot 

underordning blir enligt Hydéns teori och resultatet, ett gräl där både kvinnan och 

mannen påverkar varandra.  

 

5. 1. 2 Hur kände du dig då? 

Annelie förklarar att hon till en början försökte avdramatisera Fredriks 

svartsjukeanklagelser. Få honom att förstå att han inte behövde känna sig orolig. Det 

var ju honom hon älskade. Till en början kunde hon bli smickrad av 

uppmärksamheten kring sin egen person. Det måste vara ett tecken på kärlek. Efter 

hand som eskalerade svartsjukan och utfrågningarna till att bli rena förhör och 

utskällningar. Men vad hon än sa och hur hon än sa det så var det fel enligt Fredrik. 

 

”Jag försökte prata och försökte förklara mig, men hur jag än försökte förklara så 

vred han och vände på det jag sa och det gjorde att jag kände mig maktlös, 

frustrerad” (Annelie). 

 

Karin beskriver att Kjells ombytliga sätt och humör gjorde att hon tvivlade på sig 

själv. Liksom i Annelies fall var allting fel enligt Kjell. Kritiken riktades skarpt emot 

Karin som successivt började ifrågasätta sig själv och sina handlingar. 
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”Ja men till slut så vet du ju inte vem du är. Ja men till slut så tror du ju, ja jag 

kanske är (…) Jag kanske är så dum i huvudet som inte förstår det här. Jag kanske 

inte har gjort rätt” (Karin). 

 

Sara säger att hon alltid varit en person som haft skinn på näsan och hon har inte 

backat vid en begynnande konflikt. Så var det även i början av hennes relation med 

Ibrahim. Det var efter otaliga stunder av bråk och en känsla av uppgivenhet som Sara 

inte orkade vara lika ”tuff” längre. Hon visste helt enkelt inte ut eller in. 

 

”I början blir man bara ledsen eller förbannad också kanske man försöker att hävda 

sig (…) Men efter ett tag är det som om man har givit upp, man orkar inte ta varje 

konflikt. Och det här gör att (…) något naggar på ens självkänsla tills man känner att 

man inte har något att säga till om längre” (Sara). 

 

Analys 

Utifrån respondenternas svar börjar männens kritiserande, skuldbeläggande och 

hotande bidra till att respondenterna tvivlar på sig själva. Tankar som ”han kanske har 

rätt i det han säger ändå” eller ”det är nog mig det är fel på” gör sig gällande. Denna 

osäkerhet hos kvinnorna torde leda till att de försöker förändra sitt beteende för att 

behaga männen. Det sker en anpassning mot underordning (Lundgren, 2004). 

Kvinnorna stannar kvar i relationerna därför att de tror att det är dem själva det är fel 

på. Hydén (1995) menar att vissa kvinnor vill lämna relationen, men att de inte vågar 

p.g.a. vad männen kan tänkas göra. Hydén hävdar då att vissa kvinnors ovilja att 

stanna hos mannen gör att de upplevelsemässigt flyttar sig ut ur situationen och blir 

onåbara. Lundgrens resonemang känns aktuellt i detta sammanhang. 

 

5. 1. 3 Kände du att han hade rätt i det han sa? 

Annelie säger att Fredriks anklagelser och kritik mot henne till en början inte var 

självklara, med andra ord förstod hon att hans kritik och ilska var ett fel som låg hos 

honom själv, inte hos henne. Ändå blir Fredriks konstant pågående anklagelser och 
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skäll något som Annelie ”tar till sig”. Trots att hon någonstans i bakhuvudet vet att 

han har fel. 

 

”Men till slut efter ett tag börjar man tvivla på sig själv när någon säger en grej och 

upprepar en sak väldigt mycket. Och det var ingenting som skedde medvetet utan det 

var väldigt omedvetet, för jag kunde tänka inom mig att han hade fel och jag kunde 

säga det till honom (…) Men ju längre vi var tillsammans så tappade jag kontakten 

väldigt mycket med dem som stod mig nära. Jag hade liksom ingen att bolla mina 

erfarenheter med. Ingen annan att (…) som kunde ge mig nya infallsvinklar. Det var 

bara vår värld, vi levde i vår och den världen som fanns, så jag tappade bort mig 

själv och tappade vem jag var på något sätt” (Annelie). 

 

Sara menar att förändringen hos henne, alltså från att ha gått från en person som inte 

backar vid en orättvis konflikt till nästan det motsatta, var svårbegriplig. Det enda 

som var begripligt var hennes känsla av förvirring. Ett tvivel på sig själv och sin 

förmåga, för tänk om det var så att Ibrahim hade rätt? Varför skulle han annars strida 

så otroligt mycket för att få Sara att göra som han ville? 

 

”Jag kände ofta ett inre motstånd när vi hade våra konflikter, men på slutet tror jag 

det motståndet förvandlades till förvirring (…) Eftersom jag hade fel måste alltså han 

ha rätt. Samtidigt gick inte ekvationen ihop inne i skallen (…) Men man blir så trött 

på tjafs att man till slut ger upp, man orkar helt enkelt inte. Fast det jobbigaste var 

nog när han kallade mig hora, fet, ful och allt det där (…) Det tär på en, man tappar 

självkänslan, känner sig så ful och fet som han säger” (Sara).  

 

Karin berättar: 

”Nu skulle jag aldrig gå in i ett sådant förhållande igen (…) Men (…) ändå så kan 

man inte vara helt säker, för vem som helst (…) kan bli indragen i det. För det går så 

fort alltså. Han kan manipulera vilken människa han vill” (Karin). 
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Analys 

Sara och Annelie berättar att männens psykiska misshandel bidrog till att de slutligen 

”svalde allt med hull och hår”. Som Annelie uttrycker det, kände och tänkte hon på ett 

omedvetet plan. Det som hon till en början betraktade som fel blev efter ”tjat” eller 

hot från Fredrik rätt. Annelie s a s övertog Fredriks åsikter om henne själv och hennes 

handlingar. Sara beskriver att hon till sist kände sig så ful och fet som Ibrahim kallade 

henne. Troligtvis är det så att respondenterna vid detta skede av misshandeln 

verkligen tror att ”problemen” ligger hos dem själva. Karin hävdar att vem som helst 

kan bli indragen i ett destruktivt förhållande med psykisk och fysisk misshandel. Kjell 

kan manipulera vem som helst menar hon. Förklaringen till varför kvinnorna stannar 

kvar i detta skede av relationerna förklaras genom Lundgrens teori om våldets 

normaliseringsprocess. Detta skede är en fortsatt strategi ifrån männens sida att 

anpassa kvinnorna mot underordning. Genom konstanta klagomål, nedvärderande och 

hånfulla kommentarer nöter männen på kvinnornas självkänsla tills den sakta bleknar.   

Lundgrens teori utgör ett utmärkt analysverktyg för denna del. Hydéns teori om 

våldets neutralisering räcker inte till för att förklara hur kvinnorna efterhand upplever 

sig själva på det negativa sätt männen försöker kränka dem på. Hydén menar att 

våldet har en förhistoria som ofta kommer ur ett gemensamt gräl. Under grälet 

försöker både mannen och kvinnan att nedvärdera varandra med kränkande ord o s v. 

Det är just det som inte överensstämmer med respondenternas svar. Dels framgår det 

inte utifrån respondenterna att de själva använt sig av kränkande ord gentemot 

männen, dels ger Hydéns teori ingen förklaring till varför kvinnorna tror på männens 

elaka och nedvärderande kommentarer.  

 

5. 1. 4 Vad tror du gjorde att han psykade dig? 

Sara berättar att Ibrahim var hennes första riktiga pojkvän. Hon hade inte någon 

annan pojkvän att jämföra med samt att han var invandrare från Mellanöstern. Sara 

tror att det påverkade hennes relativt toleranta inställning till hans beteende. På 

samma gång var hon upp över öronen förälskad och ville verkligen visa honom att 

hon var en bra tjej. 
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”Då trodde jag att mycket hade med hans kultur att göra. Han tjatade hela tiden om 

att jag måste anpassa mig till hans familj och bli en ”bra kvinna”. Idag tror jag helt 

enkelt att det beror på ett fruktansvärt kontrollbehov. Han ville känna makt över mig 

(…) Han tjatade alltid om att hans mamma alltid gjorde som hans pappa sa (…) Även 

om det var fel” (Sara). 

 

Annelie talar om att Fredriks dåliga självförtroende nästan gjorde att hon tyckte lite 

synd om honom. Hans uppväxt hade ju varit så hemsk med en pappa som slår både 

mor och barn. På något vis fann hon Fredriks dåliga barndom som en förklaring eller 

ursäkt till att han behandlade henne illa, åtminstone ett tag. 

 

”Jag tror att det bottnade i ett väldigt dåligt självförtroende och en dålig uppväxt. 

Han berättade ju för mig vilken typ av uppväxt han hade haft och hans pappa hade ju 

misshandlat mamman. Det var ju så hon fick sin lägenhet, genom kvinnojouren, så 

hon har ju skyddad identitet och så” (Annelie). 

 

Karin säger att Kjell behövde någon att trycka ner. Hon tror att det bottnade i hans 

rädsla över något. Vad vet hon inte. När Karin inte finner svar för Kjells beteende 

kallar hon honom sjuk i huvudet. Hon tycker sig inte finna någon annan förklaring. 

 

”Det är nog hans egen rädsla över att (…) Han måste ha någon som är bredvid 

honom hela tiden. Någon som han ska äga. I det här förhållandet är det bara han 

som tar. Så han tar ju bort allt du äger, alltså det spelar ingen roll. Klär du på dig 

kläder för att du ska gå på en fest så kan det ju sluta med att du är en jävla hora 

också får du gå själv. Och går du själv får du höra att du varit otrogen. Vilket du än 

valde så blev det ju fel” (Karin). 

 

Analys 

Karin säger att hon upplevde att Kjell hade behov av kontroll och makt. Att Kjell ville 

äga henne. Både Sara och Annelie fann först förklaringar som bottnar i kultur och 

uppväxt, något som de båda använde för att förstå eller förklara männens beteende. 
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Det är först när relationerna i det närmaste upphör, eller upphör helt som insikten om 

exempelvis kontroll uppkommer hos kvinnorna. Under tiden respondenterna befinner 

sig mitt i den psykiska misshandeln har inte insikten om makt och kontroll infunnit 

sig. De blir först medvetna, när de betraktar fenomenet ur ett utifrånperspektiv. Både 

Karin och Annelie uttrycker att männen är osäkra och rädda samt att detta skulle 

utgöra förklaringen till varför männen misshandlar psykiskt. Att deras egen osäkerhet 

gör att de måste ha någon ”svagare” att trycka ner för att känna sig värdefulla. 

Annelie säger att hon trodde att Fredriks misshandel berodde på en dålig uppväxt med 

en far som slog mor.  

 

Kvinnornas förklaringar i sig torde utgöra en ”logisk orsak” till varför de stannar 

kvar. Att den ”logiska orsaken” troligen grundar sig i en anpassning mot 

underordning och isolering, var de i detta skede av den psykiska misshandeln 

olyckligt ovetandes om. Lundgren hävdar att det vid isolering sker en stegvis kontroll 

av kvinnans känsloliv. Att mannen blir kvinnans enda referensram när det gäller att 

bedöma bra eller dåliga upplevelser (Lundgren, 2004). Hydén menar att våldets 

förhistoria ofta kännetecknas av ett gräl. Något man skulle kunna sätta i samband till 

denna del. Dock bör det vara så att respondenternas svar egentligen handlar om ett 

mönster där männen med sin psykiska våldsutövning sätter ramarna för relationerna. 

 

5. 1. 5 Hur fungerade det med skola/jobb/vänner? 

”Han sa att min familj sket i mig och att mina vänner sket i mig och att det bara var 

han som brydde sig om mig. Det var mycket självvalt, vi hade vår egen lilla värld där 

och jag kan inte svara på varför det blev så. Det var bara han som gällde på något 

sätt och just det att jag fick så dåligt samvete när jag skulle göra något med någon 

annan (…) Innerst inne visste jag att han var väldigt kontrollerande och svartsjuk. 

Men då tänkte jag inte så mycket på det” (Annelie). 

 

”Sedan så ogillade han alla mina kompisar. Han tyckte att de var falska och ville 

förstöra mellan oss (…) Att skolan kom i efterhand berodde ju först och främst på att 

jag hade en jättestor villa att ta hand om (…) och gäster. När invandrare från 
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mellanöstern får gäster, är det oftast inte två eller tre personer, utan tio. Sedan är det 

ju kvinnan som ska serva, och det var ju det jag gjorde” (Sara). 

 

”Jag kunde inte umgås med vänner. Umgicks jag med vänner kanske de var singlar 

och då vet han att singlar har ju killar. Då är ju jag en av dem som har killar. Sedan 

började jag på sådan här dataskola och då ville man ju göra i ordning sig. Klä på 

sig, sminka sig också sprayar man håret. Då fick man ju äta upp att då var man sjuk i 

huvudet som gjorde det(…)” (Karin). 

 

Analys 

Isoleringen kan ske på både ett fysiskt och mentalt plan enligt Lundgren (2004). 

Respondenternas män isolerar kvinnorna genom att kritisera de vänner och aktiviteter 

kvinnorna har utanför hemmet. Med ständiga bråk får männen kvinnorna att ge upp 

mer och mer av sina privatliv. Det sker en anpassning mot underordning och en fysisk 

form av isolering (Lundgren, 2004). När sedan kvinnorna ger upp vänner, familj, 

skola etc. blir deras enda sociala upplevelser tillsammans med männen. En bra eller 

dålig upplevelse är hos kvinnorna ofta starkt knuten till vad männen anser. Männen 

utgör enligt Lundgren kvinnornas enda referensram till att bedöma bra eller dåliga 

upplevelser. Genom att männen stegvis kontrollerar kvinnornas känsloliv stannar de 

troligen kvar i förhållandena p.g.a. att männen hävdar att deras behandling av 

kvinnorna är fullkomligt normal. Det gräl som i Hydéns teori kännetecknar 

förhistorien är inte relevant här. 

 

5. 2 Fysisk misshandel 

När det gäller steget från psykisk till fysisk misshandel sker det utifrån dessa tre 

respondenter med ett svartsjukeutbrott. När det fysiska våldet gör entré (hos dessa 

respondenter) har relationen bestått av långvarig psykisk misshandel. 

 

”Sedan var det någon gång när han såg att jag hade skrivit i mitt block, så hade jag 

skrivit, man kan typ göra sådana där kärleksuträkningar med olika personer (…) och 

det hade jag skrivit i mitt block och han gick och snokade i det och (…) blev helt 
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vansinnig (…) och knuffade omkring mig inne i lägenheten, hit och dit, slängde 

omkring mig där. Och började kasta grejer och det var då som glasbordet gick 

sönder. Och det var då jag kände att jag blev riktigt rädd för honom” (Annelie). 

 

Karin talar om att hon gick på en fest trots Kjells ogillande. Till råga på allt kom hon 

hem klockan sju på morgonen. 

 

”Det enda jag kommer ihåg är att, jag vet för han har berättat för mig, att han hade 

släpat ner mig för trappan och stod och slog på mig. Den veckan som gick sedan, det 

var veckan innan jag fyllde trettio och (…) Varje kväll åkte jag på stryk. Klockan elva 

på kvällen när barnen sov så visste jag att han skulle puckla på mig” (Karin). 

 

”Han gillade inte att jag festade med mina kompisar. Där stod han i alla fall och 

skrek åt mig ett tag. Jag gick upp och skrek tillbaka, men då var det som att vända på 

en hand. Han tog tag i mig och knuffade omkull mig på golvet (…) också sparkade 

han till mig i sidan och spottade på mig (…) Sedan så slängde han in mig i 

sovrummet. Där tog han strypgrepp på mig och klämde till så att jag inte kunde 

andas (…) Sedan tog han fram sin pistol och satte den mot tinningen på mig” (Sara). 

 

Analys 

Om man betraktar de ovanstående citaten från respondenterna och sammankopplar 

det med teorin om våldets normaliseringsprocess (Lundgren, 2004) kan det 

”hårddraget” försöka förstås som att det psykiska våldet inte längre gav männen den 

”belöning” de behövde, nämligen en anpassning mot underordning från kvinnornas 

sida. Ju längre kvinnorna har varit tillsammans med dessa män, desto kortare blir 

männens gräns för vad det anser vara en anledning till att misshandla (både psykiskt 

och fysiskt).  

 

Genom att respondenterna har stannat kvar i relationerna och normaliserat det 

psykiska våldet blir det fysiska våldets inträde ett ytterligare steg för männen att 

uppnå makt och kontroll över kvinnorna. Det, hos kvinnorna, redan normaliserade 
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psykiska våldet bidrar till att de stannar kvar även då männen misshandlar fysiskt för 

första gången. Männen påverkar kvinnornas känsloliv och gradvis blir allt som 

männen anser, en verklighet även för kvinnorna. Detta sker genom det andra steget 

våldets normaliseringsprocess, isolering (Lundgren, 2004).  

 

5. 2. 1 Trappades det fysiska våldet upp? 

Männen i respondenternas liv trappar så småningom upp våldet. 

 

”Nu använde han våld tidigare (…) Alltså, gränsen innan han slog var mycket 

kortare. Det krävdes mindre för att provocera honom” (Sara). 

 

”Han sa ju värre och värre grejer och på slutet sa han inte ens förlåt, och jag kunde 

inte sluta grina. Det var en gång som han, vi hade bråkat på natten. Jag kommer inte 

ihåg vad det var och jag skulle sova i soffan och han kom och typ drog mig i benen 

och lyfte upp mig och slängde mig i sängen och satte sig på mig. Då började jag 

grina som bara den. Och då gick han ju av mig, men han sa inte förlåt som han 

brukar göra. Ja, han kunde bli iskall och riktigt elak” (Annelie). 

 

”Jag hade blåmärken, ja folk såg det på mig. Jag satt alltså mitt i sommaren med 

kläder på mig (…)” (Karin). 

 

Analys 

Utifrån Hydéns (1995) teori om våldets neutralisering betraktas våldet som en 

illegitim handling av både kvinnan och mannen. Däremot är det inget som framgår 

utifrån resultatet. Istället visar respondenternas svar att det skett en upptrappning av 

våld. De har stannat kvar i våld och våldet trappas upp. Lundgrens (2004) strukturella 

perspektiv belyser dock även de situationer som uppstår innan mannen brukar fysiskt 

våld. Till skillnad från Hydén beskriver Lundgren hur kvinnan vid en normalisering 

av våld (vilken kännetecknas via de olika stegen i normaliseringsprocessen) slutligen 

betraktar mannens våld som något ”normalt”. Detta är inget som sker över en natt, 

utan mannens makt- och kontrollutövning över kvinnan är en process där kvinnan till 
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sist ser på sig själv med mannens ögon. Det är det sista steget i processen vilket 

Lundgren benämner som internalisering.  

 

Genom att normaliseringsprocessen fungerar just som en process borde det innebära 

att mannen inte ”nöjer sig” med att anpassa kvinnan mot underordning eller isolera 

henne för att uppnå makt och kontroll. Även om kvinnan s a s ”sköter sig” bygger 

denna process på ett maktutövande som syftar till kontroll över hela kvinnans 

existens, med det hon tänker, känner och säger. Därför borde en upptrappning av våld 

ingå som en ”naturlig del” i denna våldets normaliseringsprocess. Det är också därför 

respondenterna stannar kvar i relationerna. 

 

5. 2. 2 Hur kände du dig då? 

”Man vrider och vänder händelsen i huvudet och har på något sjukt sätt ångest över 

hur man själv har varit. På något jävla omedvetet sätt vill man skydda honom för att 

man innerst inne vill att allt ska vara bra (…) För han hade ju bra sidor också, de 

sidor man blev förälskad i. Det måste vara något man själv gjort som provocerade 

honom” (Sara). 

 

”Man tänker inte där. Den gången du börjar tänka är när du förstår vad det är som 

händer. Du kan inte leva såhär. Du lever i ett förhållande men du går ändå en bit 

ifrån förhållandet. Så går du runt och tittar, så får du de här aha-upplevelserna och 

sedan och sedan börjar du planera hur du ska komma ifrån det. Jag slängde in alla 

grejer i ett rum och låste dörren också drog jag till min mamma med mina barn (…) 

Och där bodde vi i fyra månader. Och då kom nästa grej, då fick han ju tillbaka en. 

För de manipulerar tillbaka en” (Karin). 

 

”Kränkt, ledsen och kränkt (…) Nedpsykad för att man var så psykiskt trött och man 

har levt i det här vecka in, vecka ut och månad in, månad ut. Så jag var väldigt trött 

och psykiskt nedknäckt. Ibland var jag rädd för honom, när han blev riktigt 

förbannad” (Annelie). 
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Analys 

På frågan varför Sara väljer att stanna kvar i relationen kan man som jag skrev 

ovanstående relatera till mannens fortsatta strävan efter att kontrollera kvinnan, som 

ett steg i våldets normaliseringsprocess. Denna process har påverkat Sara på så vis att 

hon skuldbelägger sig själv för Ibrahims våld. En ytterligare punkt i denna process är 

att Sara använder Ibrahims etniska bakgrund med dess specifika kultur som ett sätt att 

ansvarsbefria honom från hans handlingar. Detta kulturella urskuldande utgör bara ett 

”spel för gallerierna” och handlar egentligen om en normalisering av våld. Sara säger 

att Ibrahim också har bra sidor, de sidor hon förälskade sig i.  

 

Enligt Lundgren (2004) pendlar den misshandlande mannen mellan värme och våld, 

vilket gör att det känslomässiga beroendet hos kvinnan ökar. Hydéns aktörsperspektiv 

kan vara aktuellt när Sara urskuldar Ibrahims våld genom att förklara det med att det 

beror på en särskilt mansdominerad etnisk kultur. Hydén menar att det är möjligt att 

byta ut förövaren, meningens subjekt. Även att byta ut våldshandlingen, meningens 

predikat samt att byta ut våldshandlingens offer, meningens objekt (Hydén, 1995). 

När det gäller Sara och Ibrahim är utgör Ibrahims kulturella bakgrund ett exempel på 

hur hans våldshandlingar förringas. Karin väljer att lämna Kjell efter en period av 

fysisk misshandel. Efter en tid övertalar Kjell Karin att komma tillbaka. Med fina ord 

om bot och bättring väljer Karin att ge förhållandet en ny chans. Då den 

misshandlande mannen ”blir snäll” upplevs det för kvinnan som om han ”blir 

jättesnäll” som en effekt av den tidigare grymhet han utsatt henne för. På detta sätt 

ökar också det känslomässiga beroendet hos kvinnan (Lundgren, 2004).  

 

Hydéns teori har liksom Lundgrens teori ”en poäng” i detta skede. Hydéns teori 

hävdar att paret i våldsaktens efterspel förenas i berättelsen om en ljus framtid. 

Mannen bönar och ber om förlåtelse eller skämmer kanske bort kvinnan på andra sätt. 

Mannens ånger och snälla beteende inger kvinnan hopp om att allt kan bli bra igen 

(Hydén, 1995). Fredrik har genom våld och hot reducerat Annelies förmåga att själv 

bedöma vad som är rätt eller fel. Hon konstaterar egentligen inget annat än att hon 

känner sig nedpsykad. Lundgrens teori (2004) beskriver att gränserna i våldets 
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normaliseringsprocess suddas ut och kvinnan får svårt att avgöra skillnaden mellan 

kärlek och våld, misshandlad kvinna och vanlig kvinna etc. Lundgrens teori menar 

vidare att normaliseringsprocessen är aktiv och verkar nedbrytande.  

 

Annelies sista kommentar är något tvetydig. Hon beskriver att hon blev rädd för 

Fredrik ibland, åtminstone då han blev riktigt förbannad. Kanske var det så att hon 

inte vågade lämna honom med tanke på vad han skulle kunna göra? Om det hennes 

tvetydiga svar till trots dock var fallet, utgör Hydéns aktörsperspektiv en god 

förklaring. Kvinnan stannar alltså enligt Hydéns teori (1995) kvar i relationen av 

rädsla för vad som skulle kunna hända om hon gick. Vidare menar Hydéns teori att 

vissa kvinnor gör sig psykiskt icke kontaktbara, att kvinnans ovilja att stanna hos 

mannen tar sig i uttryck att kvinnan upplevelsemässigt flyttar sig ut ur situationen och 

blir onåbar. 

 

5. 2. 3 Hade ni bra stunder? Hur kände du då? 

”När han är snäll kan man inte tänka sig att han har varit så elak, man glömmer bort 

det. Han är som en helt annan person (…) och (…) man längtar hela tiden tillbaka till 

den här bra stunden som man har haft när man var så lycklig. Det är hela tiden det 

som man lever på och det är dit man vill tillbaka. Det är därför jag stannar. Man 

lever på hoppet att det kan bli som förut” (Annelie). 

 

”Det var uppbyggt av faser, och det slog aldrig fel att efter en fas med våld så 

började en lugnare fas (…) Jag vet en gång strax före jul när han hade gjort mig illa 

och halvt om halvt kvävt mig, så kom han hem med två biljetter till Paris(…)” (Sara). 

 

”Han drack hela tiden, men när han drack lite mer blev han extra gullig, så 

charmerande så(...) Men det är så patetiskt idag, men då var det inte det. De spelar 

(…) Man vet inte vad som är rätt eller fel” (Karin). 
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Analys 

I enlighet med respondenternas svar kan analysen utgå till viss del från Lundgren 

(2004) och till viss del Hydén (1995). Annelie beskriver att hon levde på hoppet om 

att allt skulle bli som förut. För förhållandet hade ju trots allt några ljusa stunder. Man 

skulle kunna referera denna kommentar till Hydén som menar att kvinnan och 

mannen förenas i berättelsen om en ljus framtid. Hydén hävdar dock att denna 

förutsättning inte kan skapas om inte mannen är djupt ångerfull eller om våldet har 

varit för grovt. Istället utgör Lundgren ett tydligare analysredskap med 

normaliseringsprocessens tredje steg, växling mellan värme och våld. Lundgren 

menar att ombytligheten i mannens sätt gör att kvinnan försöker fokusera på de 

stunder när han är snäll. Förvirring sker via växling, den bidrar till beroende, 

tillgivenhet, kontroll och makt över liv och död (Lundgren, 2004). 

 

Sara säger att förhållandet med Ibrahim var uppbyggt av faser. Det fanns lugna faser 

utan våld och våldsamma faser. Efter en fas av våld gick Ibrahim och köpte två 

biljetter till Paris. Saras beskrivning av relationen i lugna och våldsamma faser för 

tanken till Lundgrens teori och växling mellan värme och våld. Lundgren hävdar att 

mannen efter misshandeln ofta tar han om kvinnan genom att plåstra om hennes 

skador o s v. Det kan här sammankopplas med de två biljetterna till Paris. Ibrahims 

sätt att ”visa omtanke” mot Sara efter en fas av våld. Lundgrens teori menar att 

mannen och hans ombytlighet, successivt blir den enda dominerande personen i 

kvinnans liv (Lundgren, 2004). Här kommer Lundgrens teori om våldets 

normaliseringsprocess till bättre användning än Hydéns teori om våldets 

neutralisering. 

 

Karin menar att Kjell blev extra snäll när han drack alkohol. Där och då såg hon och 

trodde på de ”snälla sidorna” hos Kjell. Men att hans skiftande beteende och humör 

gjorde att hon inte visste vad som var rätt eller fel. Lundgrens teori hävdar att 

växlandets dynamik stärker kvinnans beroende för mannen. Gränserna för våld och 

kärlek suddas ut och skapar en förvirring hos kvinnan (Lundgren, 2004). Hydéns teori 

om våldet neutralisering fungerar inte p g a att kvinnorna inte har definierat sig själva 
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som offer för misshandel. För att Hydéns teori och berättelsen om en ljus framtid ska 

stämma överens med respondenternas svar bör respondenterna uttrycka att männens 

handlingar är oacceptabla. D v s respondenternas medvetenhet kring våldets 

illegitimitet bör framgå för att teorin ska vara applicerbar. Eftersom det gemensamma 

i respondenternas svar är förvirringen fungerar Lundgrens teori om våldets 

normaliseringsprocess bättre. 

 

5. 2. 4 Vad var orsaken till att du fortfarande var kvar? 

”Jag ville väl helt enkelt inte förlora honom, hur illa han än gjorde mig (…) Sedan 

kändes ett liv utan honom alltför jobbigt (…) Jag förändrades så mycket när jag var 

med honom(…) Blev som honom på ett sätt (…) Sedan hade jag inte samma kraft som 

förr (…) Hade sämre självförtroende, ingen ork. Var bara fullt upptagen med att 

fundera över hur han ville ha saker och ting (…) Han var min verklighet, något annat 

var liksom inte tänkbart i min hjärna” (Sara). 

 

”Man lever på hoppet att det kan bli som förut. För när vi hade våra bra stunder (…) 

för det var som en bergodalbana, då var det så himla bra. Vi var så himla kära och 

allt var som ett rosa moln och det är dit man vill tillbaka” (Annelie). 

 

”Du vill inte bli dödad, då vill du hellre vara kvar i förhållandet också kan du försöka 

få de här vanliga smällarna. Och förhoppningsvis åker inte vapnet upp också blir du 

skjuten efter vådaskott eller något (…) Det är ett sätt att överleva, det är därför du 

stannar kvar” (Karin). 

 

Analys 

Karin säger att hon stannade kvar i relationen därför att hon var rädd för att bli dödad. 

Hon stod alltså ut med Kjells vidrigheter mot henne för att hon fruktade för sitt liv. 

Här råder en tydlig koppling till det Hydén tar upp i sin teori. Hydén menar att 

kvinnan stannar kvar i relationen av rädsla för vad mannen skulle kunna tänkas göra 

om hon lämnar honom. Kanske utlöser hans vrede ännu grövre brott (Hydén, 1995). 
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Sara menar att hon blev som Ibrahim på ett sätt, att hennes ork och självförtroende 

var borta. Hon uttrycker att Ibrahim var hennes verklighet. Denna kommentar kan 

kopplas till Lundgrens slutgiltiga steg i våldets normaliseringsprocess. 

Kombinationen av omtanke och isolering bidrar till att kvinnan ser på sig själv med 

mannens ögon. Sara ser inte att det som Ibrahim gör mot henne är orätt, istället 

fokuserar hon på sig själv och anser att det är hon som måste ändra sig. I detta skede 

finns våldsverkligheten inom kvinnan menar Lundgren (2004). 

 

Annelies kommentar är något tvetydig när det gäller val av teori för analys. Här kan 

både Hydéns och Lundgrens teorier vara aktuella. Hydén (1995) skriver att mannen 

och kvinnan förenas i berättelsen om en ljus framtid. Denna ljusa framtid förutsätter 

att våldet inte varit för grovt samt att mannen är ångerfull. Likaväl kan Lundgrens 

teori ha en poäng genom växlingen mellan värme och våld. Då kvinnan fokuserar på 

de stunder mannen är snäll, som en följd av den tidigare grymhet han utsatt kvinnan 

för, medför att mannens ”snälla” beteende upplevs som ”jättesnällt” av kvinnan 

(Lundgren, 2004). 

 

5. 2. 5  Relationernas slut? 

 ”Jag insåg att jag måste (…) För min skull och för mina barns skull och alla andras      

skull, så måste jag ta det här på allvar. Inse att jag inte är sådan som han säger. 

Alltså jag är värd något helt annat. Det är han som är sjuk i huvudet (…) Inte jag. 

Skulle jag fortsatt att vara kvar där då hade jag varit död idag. Då hade jag inte fått 

uppleva den tiden jag har nu. Alltså, jag ringde polisen. Han fick besöksförbud (…) 

Och sedan fick jag skyddslarm” (Karin). 

 

Annelie berättar att relationen (även när de bodde ihop) hela tiden pågick av och till. 

Efter ett stort bråk med fysisk och psykisk misshandel beslutade hon sig för att skaffa 

en egen lägenhet men att de samtidigt skulle vara tillsammans. I samma veva började 

hon att studera på universitetet och fick nya vänner. Detta tålde inte Fredrik och 

bråken blev fler än under tiden de bodde tillsammans. Det var dock i samband med 

flytten till en egen lägenhet som relationen tog slut på allvar. 
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”Det var en killkompis till mig som kom hem och skulle låna min telefon som såg hur 

han betedde sig (…) Då blev han vansinnig och började trampa mig på fötterna” 

(Annelie). 

 

Sara beskriver hur stark påverkan Ibrahim hade på henne samt hur hon fick kraft att 

lämna förhållandet efter en tid isär då han var bortrest. 

 

”Han hade en jävla makt över mig som är svår att förstå idag (…) Det riktiga slutet 

kom när han var utomlands (…) Han reste mycket till sina släktingar i Spanien (…) 

Då hade jag flera veckor för mig själv och ju längre tiden gick desto mer hatade jag 

honom och ville därifrån. Det är ungefär som om man vaknar upp ur en dvala. Man 

inser att man har varit lurad precis hela tiden. Han har styrt en som en marionett. 

Det var då jag fick kraften att gå (…) När jag inte varit nedtryckt varje dag” (Sara). 

 

Analys 

Både Sara och Annelie fick distans till sina respektive innan de på allvar kunde 

avsluta förhållandena. När Sara fick vara ifred medan Ibrahim var bortrest hann hon 

hämta kraft och komma tillbaka till sig själv. Från att ha skuldbelagt sig själv för 

hennes och Ibrahims problem beskriver hon hur det är att vakna upp ur en dvala. Det 

är som om Ibrahims psykiska och fysiska misshandel inte längre styr Sara.  

 

En viktig faktor till att kvinnan går är nya infallsvinklar och distans. Annelies nya 

lägenhet, studierna vid universitetet och hennes nya vänner gav henne glädjen tillbaka 

och tron på sig själv. Annelie menar att när man har varit nedtryckt så länge, tror man 

till sist att man är så värdelös som mannen säger. Man duger inget till. När så Annelie 

i detta fall träffar vänner som ser på henne med andra ögon märker hon att hon kanske 

inte är så dum trots allt. Studierna vid universitetet kanske ger henne självförtroende 

och ett bevis på att hon är lite intelligent samt den egna lägenheten ger henne den vila 

och avkoppling hon behöver för att hämta krafter.  
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Som skrevs ovanstående ger distans och nya infallsvinklar goda förutsättningar för 

kvinnan att bryta sig ur förhållandet. Åtminstone för Sara och Annelie. Dessa faktorer 

av påverkan kan ställas i kontrast till isoleringen som Lundgrens teori hävdar ger 

mannen kontroll över kvinnans känsloliv. Efter ett tag är de enda minnen, 

erfarenheter och upplevelser kvinnan har tillsammans med mannen (Lundgren, 2004). 

Kvinnan måste avlägsna sig fysiskt från mannen för att bryta beroendet. 

 

Karins främsta motiv för att lämna Kjell var den starka rädslan för att han skulle döda 

henne. Hydén menar att kvinnan ofta stannar kvar i relationen trots en stark rädsla för 

mannen. Detta gör kvinnan för att behålla någon viss form av kontroll, för vad skulle 

han ta sig till om hon gick? Troligtvis inser Karin att hon kan bli dödad av Kjell vare 

sig hon stannar eller går, och denna gastkramande insikt får henne att fly. Till skillnad 

från Annelie och Sara verkar det med tanke på intervjuerna med Karin, som om hon 

utan påverkan utifrån lyckades ta beslutet att gå. Sannerligen var det fruktan över att 

bli dödad som utgjorde det slutgiltiga beslutet. 

 

6. Diskussion 

Mäns våld mot kvinnor är sannerligen en utmaning för samhället och våldsforskarna. 

Som jag beskrivit i inledningen är det två perspektiv som dominerar inom 

forskningen kring mäns våld mot kvinnor, ett strukturellt perspektiv samt ett 

aktörsperspektiv. Det strukturella perspektivet belyser problematiken som att våldet 

anses vara en kontrollerad handling som syftar till kontroll över kvinnan. 

Aktörsperspektivet hävdar att mäns våld mot kvinnor är ett resultat av mäns 

maktlöshet, frustration och vanmakt vilket bidrar till våldshandlingar. Efter att ha 

intervjuat dessa tre misshandlade kvinnor har jag kommit fram till att det råder ett 

”beroende” mellan kvinnan och den misshandlande mannen. Exakt hur detta 

”beroende” eller ”band” ska beskrivas eller förstås är komplicerat och ännu en 

utmaning inom forskningen. Som sagt är problematiken mäns våld mot kvinnor 

fortfarande aktuell att forska mer i. Men hur finner vi det rätta redskapet för att få en 

korrekt förståelse till varför män slår kvinnor? Eller, hur går vi tillväga för att ge en 

rättvis förklaring till varför kvinnor stannar kvar i en relation med våld? 
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Efter att ha nyttjat två av våldsforskningens ledande teorier om mäns våld mot 

kvinnor, våldets normaliseringsprocess och våldets neutralisering anser jag att båda 

har en viss relevans när det gäller att besvara min frågeställning. Dock väger Eva 

Lundgrens teori om våldets normaliseringsprocess, tyngre än Margareta Hydéns teori 

om våldets neutralisering. Hydéns teori har en viss poäng i vissa delar av resultatet, 

men generellt sett fungerar Lundgrens teori bättre för att analysera mitt resultat.  

 

Vad styrker teorin om våldets normaliseringsprocess? 

Utifrån mitt resultat påvisas det tydligt hur respondenterna utsätts för en 

normalisering av våld, redan när våldet befinner sig på en psykisk nivå. Med det 

menar jag att kvinnan ”prepareras” mentalt av mannen innan det fysiska våldet 

inträder i relationen. När så kvinnan ”preparerats mentalt” eller som Lundgren 

uttrycker det, gjort en anpassning mot underordning samt isolerats blir det första 

slaget ”bara” ett vidare steg i en process där mannen försöker uppnå full kontroll över 

kvinnan. Även om det första slaget blir en chock för kvinnan, så är detta inte nog för 

att hon ska lämna honom. Mannen har redan en viss makt och kontroll över henne 

genom de första stegen i normaliseringsprocessen.  Troligtvis kommer hon att tro på 

mannens ord om att hon är omöjlig, oduglig och värdelös och se sig själv som förtjänt 

av slaget. I detta skede pratar Lundgren om en gradvis gränsförskjutning. Det innebär 

att våldet omtolkas och legitimeras därmed. 

 

Många ställer sig frågan varför går hon inte? Den allmänna uppfattningen tycks vara 

att det kan väl inte vara så svårt att ta sitt ”pick och pack” och gå efter första slaget. 

Jag tycker att Lundgrens teori ger en väldigt bra förklaring till varför kvinnan stannar 

kvar hos mannen efter att han har utövat fysiskt våld mot henne. Kvinnan har gjort 

uppoffringar för mannen i form av begränsningar av sitt sociala liv. Detta sociala 

begränsande isolerar kvinnan och ger henne enbart erfarenheter tillsammans med 

mannen. Mannens ägandebegär av kvinnan och ständiga ”hackande” på henne 

övergår successivt till grovt kränkande ord om hennes utseende och person. Detta blir 

den verklighet kvinnan dagligen lever i. Dag för dag matas hon med ord om hur fet, 
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ful och äcklig hon är. Allt hon gör är fel. Denna form av psykisk misshandel bidrar 

till att mannen uppnår kontroll och makt över kvinnan.  Hon blir kraftlös och tappar 

självtillit efter mannens mobbing.  

 

”Ja men till slut så vet du ju inte vem du är. Ja men till slut så tror du ju, ja jag 

kanske är (…) Jag kanske är så dum i huvudet som inte förstår det här. Jag kanske 

inte har gjort rätt” (Karin). 

 

Hur ska hon då orka bryta upp ur relationen när det fysiska våldet gör entré? Mannen 

kontrollerar ju redan här hennes tankar om sig själv. Hans syn på henne blir efter 

hand hennes egen. Och slagen som utdelas rättfärdigas både av kvinnan och mannen. 

Något har hon ju gjort eller sagt för att förtjäna det. Ett exempel på det är Saras 

kommentar: 

 

”Man vrider och vänder händelsen i huvudet och har på något sjukt sätt ångest över 

hur man själv har varit. På något jävla omedvetet sätt vill man skydda honom för att 

man innerst inne vill att allt ska vara bra (…) För han hade ju bra sidor också, de 

sidor man blev förälskad i. Det måste vara något man själv gjort som provocerade 

honom” (Sara). 

 

Vidare fungerar analysen av det fysiska våldet bra med hjälp av Lundgrens teori om 

våldets normaliseringsprocess. Det intressanta är att i stort sett hela resultatet 

genomsyras av Lundgrens teori. De två sista stegen i våldets normaliseringsprocess 

(växling mellan värme och våld samt våldets internalisering) påvisas markant i 

enlighet med respondenternas svar: 

 

”Det var uppbyggt av faser, och det slog aldrig fel att efter en fas med våld så 

började en lugnare fas (…) Jag vet en gång strax före jul när han hade gjort mig illa 

och halvt om halvt kvävt mig, så kom han hem med två biljetter till Paris(…)” (Sara). 
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”… Han var min verklighet, något annat var liksom inte tänkbart i min hjärna” 

(Sara). 

 

Vad styrker teorin om våldets neutralisering? 

I teoriavsnittet kommenterar jag mitt och Hydéns olika sätt att närma sig 

problematiken mäns våld mot kvinnor och varför kvinnor stannar kvar i en relation 

med våld. Hydén hävdar att frågan om varför kvinnan stannar kvar hos en man som 

slår borde formuleras om. Hon anser att frågan rymmer en underton av kritik av dess 

offer och på samma gång ett avståndstagande från våldshandlingen. Trots att min 

frågeställning är just den som Hydén kritiserar håller jag ändå med om det hon säger. 

Min mening är med bestämdhet inte att kritisera de våldsutsatta kvinnorna. Men jag 

tror att jag som forskare måste ha rätten att fråga varför. Jag anser att Hydéns 

formulering ”varför går hon?” kan leda in intervjun på ett spår som egentligen inte 

hjälper mig att besvara mitt syfte. Jag är även av den uppfattningen att man måste 

”gräva” i kvinnornas upplevelser för att få en djupare insikt om problematiken. Jag är 

inte intresserad av mannen eller varför han reagerar som han gör. Det är kvinnan och 

de processer hon går igenom som är viktigt för mig. Kvinnan utgör enligt mig en 

”komponent” i analysen av misshandelsprocessen, hon bär dock inte skulden eller 

ansvaret. Det gör mannen, förövaren. 

 

Eftersom Hydéns teori inte kommer fram på samma sätt som Lundgrens, kan det vara 

intressant att se exakt vad det är i respondenternas svar som sammanlänkar dem med 

Hydén. Det mest tydliga i resultatet är kvinnornas rädsla för männen. Både Karin och 

Annelie berättar om rädslan för sina män. Karins svar påvisar en tydlig koppling till 

Hydén: 

 

Karin säger att hon stannade kvar i relationen därför att hon var rädd för att bli dödad. 

Hon stod alltså ut med Kjells vidrigheter mot henne för att hon fruktade för sitt liv. 

Här råder en tydlig koppling till det Hydén tar upp i sin teori. Hydén menar att 

kvinnan stannar kvar i relationen av rädsla för vad mannen skulle kunna tänkas göra 

om hon lämnar honom. Kanske utlöser hans vrede ännu grövre brott (Hydén, 1995). 
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Annelie beskriver även hon om rädslan för sin sambo Fredrik. Annelies kommentar 

kan möjligen förklaras med Hydéns teori. Dessvärre är det inte säkert: 

 

Hon beskriver att hon blev rädd för Fredrik ibland, åtminstone då han blev riktigt 

förbannad. Kanske var det så att hon inte vågade lämna honom med tanke på vad han 

skulle kunna göra? Om det hennes svar till trots dock var fallet, utgör Hydéns teori en 

god förklaring. Kvinnan stannar alltså enligt Hydén (1995) kvar i relationen av rädsla 

för vad som skulle kunna hända om hon gick.  

 

Av resultatet att döma har jag funnit några svar från respondenterna som skulle kunna 

analyseras med Hydéns teori om våldets neutralisering. Tyvärr är majoriteten av 

respondenternas svar alltför otydlig för att jag ska kunna se en uppenbar koppling till 

teorin. Möjligen hade jag fått utförligare svar från respondenterna om vi hade haft 

mer tid tillsammans. För att spegla ett livsöde på ett någorlunda rättvist sätt krävs det 

oerhört mycket tid. Och den tiden hade jag tyvärr inte. 

 

Det som utmärker sig och lutar åt Hydéns teori är Annelies kommentar.   

 

”När han är snäll kan man inte tänka sig att han har varit så elak, man glömmer bort 

det. Han är som en helt annan person (…) och (…) man längtar hela tiden tillbaka till 

den här bra stunden som man har haft när man var så lycklig. Det är hela tiden det 

som man lever på och det är dit man vill tillbaka. Det är därför jag stannar. Man 

lever på hoppet att det kan bli som förut” (Annelie). 

 

Hydén hävdar att paret i våldsaktens efterspel förenas i berättelsen om en ljus framtid. 

Mannen bönar och ber om förlåtelse eller skämmer kanske bort kvinnan på andra sätt. 

Mannens ånger och snälla beteende inger kvinnan hopp om att allt kan bli bra igen 

(Hydén, 1995). 
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7. Slutsatser 

Jag har alltid förundrats över den makt vissa män lyckas få över sina kvinnor. Dessa 

män förnedrar, våldtar och misshandlar. Ändå stannar kvinnorna kvar. Vissa hävdar 

att kvinnor som faller offer för misshandlande män är ”särskilda sorts kvinnor”. De är 

kvinnor som lockas av farliga män och de gillar att bli slagna. Mycket forskning har 

gjorts för att förklara varför män slår. Man har ingående studerat männen med deras 

specifika livsvillkor. En rad förklaringsmodeller har radats upp och det finns idag ett 

gott utbud av hjälpinstanser för just män som har problem med att de klår upp sina 

kvinnor. Men vilket stöd och vilka instanser finns för offret, den förnedrade och 

slagna kvinnan? För det är väl hon som är offret? 

 

Jag anser att denna problematik bottnar i ett samhälle som prioriterar män före 

kvinnor. För vem kan försvara denna krassa verklighet? Kvinnor i dagens Sverige slås 

ihjäl av sina män, men av någon bisarr anledning är vi mer intresserade av att studera 

”slagskämpen” och dennes dysfunktionella beteende istället för att plocka upp 

spillrorna efter den sönderslagna kvinnan och ibland även de traumatiserade barn som 

följt med relationen.  

 

Ingen ska inbilla sig att kvinnan är fri och säker när hon har lämnat den 

misshandlande mannen. Liksom en av mina respondenter lever dessa kvinnor ofta 

gömda, med skyddad identitet och med en stark rädsla för vad männen ska göra när 

de hittar dem. Det finns inget skyddsnät för misshandlade kvinnor. Ofta är deras enda 

utväg närmsta kvinnojour. Förövarens liv fortlöper som vanligt, men offret får 

generellt sett offra sin frihet vare sig hon stannar eller går. 

 

Eva Lundgen visar med sin teori om våldets normaliseringsprocess, hur mannen 

duperar kvinnan med psykiskt och fysiskt våld. Denna s.k. normaliseringsprocess 

menar Lundgren, bottnar i djupgående, samhälleliga strukturer, vilka överordnar män 

och underordnar kvinnor (könsmaktordning). Det finns ännu många frågetecken kring 

det här med samhälleliga strukturer, mäns överordning och kvinnors underordning. 

Jag tror att folk i allmänhet har svårt att ta till sig något så abstrakt. Dessutom 
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existerar det ofta stark skepsis kring den forskningsinstitution som faktiskt driver 

dessa frågor framåt. Möjligen kan det vara så att samhällets okunskap egentligen inte 

handlar om ojämlikheten mellan könen. Den är alltför uppenbar för att förneka. 

Feministisk forskning har tyvärr fått ett oförtjänt dåligt rykte. Man anklagar drivna 

feminister för manshat och maktbegär, när dessa anklagelser egentligen bottnar i en 

rädsla för att det dessa s.k. manshaterskor faktiskt har insikt i en djupgående 

problematik. 

 

Dit jag vill komma, är att Lundgrens strukturella perspektiv inte kommer att göras 

rättvisa förrän samhället förstått och accepterat att det råder en könsmaktordning. Det 

räcker inte med att enstaka institutioner i samhället har anammat denna insikt. Vi 

måste alla öppna våra ögon för de orättvisor som pågår generellt sett av män som 

grupp mot kvinnor som grupp. När vi har fått insikt om vilket ursprung det är som 

föder dessa orättvisor, kan vi också få bukt med problematiken. 

 

Med uppsatsens syfte och problemformulering som utgångspunkt anser jag att 

resultatet bäst har förklarats med Eva Lundgrens teori om våldets 

normaliseringsprocess. Margareta Hydéns teori om våldet neutralisering överskuggas 

av Lundgren. Dock tycker jag mig se vissa inslag i resultatet som kan förklaras med 

Hydéns teori om våldets neutralisering. I diskussionen ställer jag mig själv frågan om 

mer tid med respondenterna hade bidragit till en tydligare ståndpunkt. Detta kan vara 

fallet. Dock anser jag att resultatet med dess del om relationernas början utgör en 

betydelsefull komponent för att besvara frågeställningen. Och faktum är att 

Lundgrens teori där väger tyngre. 
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9. Intervjuguide 
 
Berätta lite om början av relationen med mannen som slog dig. 

1. Kan du berätta om första gången han slog dig?  
2. Vad tänkte du då? 
3. Vet du vad det var som fick honom att slå den gången? 
4. Vad gjorde att du beslutade att kvar? 
5. Hur kände du dig? 
6. Vad tror du var hans anledningar till att han slog dig? 
7. Förändrades din syn på honom innan han slog och efter. I så fall hur? 

 
  

Förekom psykisk misshandel? Kan du berätta lite om det. 
8. Vad gjorde han då?  
9. Hur kände du dig då?  
10. Vad tror du gjorde att han psykade dig? 
11. Vad hade han för kvinnosyn? 
12. Förändrades hans kvinnosyn under er relation? 
13. Hur såg din kvinnosyn ut under er relation? Förändrades den? 
 

      Berätta om hur relationen utvecklades. 
14. Trappades våldet upp? Berätta. 
15. Blev han mer elak än tidigare? 
16. Hur reagerade du på detta? Hur kände du dig? 
17. Kan du berätta hur det fungerade med arbete och vänner? 
18. Vad tror du att han fick ut av att misshandla dig? 
19. Slog han dig varje dag? Berätta. 
20. Hade ni bra stunder? Hur kände du då? 
21. Vad för slags skador fick du av den fysiska misshandeln? 
22. Sökte du någon gång hjälp av exempelvis läkare, väninna, kvinnojour eller 

liknande? Hur reagerade i så fall han? 
23. Hur kände du dig när du sökte hjälp? 
24. Vad var orsaken till att du fortfarande var kvar? 
25. Bad han om förlåtelse efter att han slagit? Hur betedde han sig? 
26. Hur kände du när han bad om förlåtelse? 
 
Kan du berätta hur det gick till när relationen tog slut. 
27. Hur tog er relation slut? Vad hände? 
28. Hur kände du dig? 
29. Hur tror du att han kände sig? Berätta. 
30. Återförenade ni någon gång efter att ni gjort slut? Hur gick det till? 
31. Vad gjorde att ni återförenades? 
32. Hur fungerade förhållandet när ni återförenats? Blev det bättre? 
33. Hur kände du dig när du gick tillbaka? 
34. Vad gjorde att du slutligen tog beslutet att inte gå tillbaka? 
35. Hur reagerade han på det? 
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