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Bakgrund: Cirka 20 % av Sveriges kvinnor uppger att de någon gång i livet blivit utsatta 
för våld i nära relationer. Misshandel kan uttrycka sig både fysiskt och psykiskt, vilket 
skapar ett lidande hos kvinnan vars självbild blir förvriden. Hälso- och sjukvården kan 
komma i kontakt med dessa kvinnor och kan ha en betydande roll för deras upplevelser av 
stöd och hjälp. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva i en 
våldsutsatt relation. Metod: En induktiv ansats valdes där datamaterialet bestående av 
självbiografier analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Ur analysen av 
datamaterialet framkom tre kategorier så som; börjar skönja partners våldsamma 
egenskaper trots ett kärleksfullt förhållande, känslomässigt kaos och vägen ur våldet och 
den efterföljande processen med nio underkategorier. Slutsats: Genom kvinnors 
erfarenheter av att leva i våldsutsatta relationer kan sjuksköterskan få fördjupad kunskap 
kring ämnet som kan bidra till att skapa tillit och tro för dessa kvinnor i mötet med vården. 
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Title:  Love should not hurt- Women´s experiences of living in a violent 
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Background: About 20% of Sweden's women say that they have ever been exposed to 
violence in close relationships. Maltreatment and violence can be expressed both 
physically and mentally which creates suffering in their self-image whose can be distorted. 
Women´s experiences can be helpful and play an important role for healthcare professional 
in order to support and help the women. Aim: The purpose was to describe women's 
experiences of living in a violent relationship. Method: An inductive approach was chosen 
where the data consisting of autobiographies were analyzed using qualitative content 
analysis.  
Findings: The analysis revealed three categories; begins to recognize partners´ violent 
qualities despite a loving relationship, emotional chaos and the way out of violence and 
subsequent process. These three categories created nine subcategories. Conclusion: 
Through women´s experiences of living in violent relationships, the nurse can gain in-
depth   knowledge of the subject that can help to build trust and faith in these women in the 
care of the careers. 
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INLEDNING 

Idag lever många kvinnor i en våldsutsatt relation. Drygt var femte kvinna uppger att hon 
någon gång blivit utsatt för våld i en nära relation. År 2016 anmäldes runt 29 000 fall 
angående kvinnomisshandel och över hälften av dessa var gärningsmannen bekant för 
kvinnan (Brottsförebyggande rådet, 2017). I en nationell rapport från år 2012 anges att 
omkring 7 % av kvinnorna i Sverige blivit utsatta för; hot, trakasserier, misshandel, 
sexualbrott, systematiska kränkningar eller försök till inskränkt frihet av en nuvarande eller en 
tidigare partner. Trots att behov finns är det knappt en tredjedel av dessa kvinnor som 
uppsöker vård för de skador som uppstått (Brottsförebyggande rådet, 2014:8). Detta våld 
bidrar till lidande och en ökad ohälsa, vilket kräver fler insatser och mer sjukvård (SBU, 
2015). Att misshandla, både fysiskt, psykiskt och sexuellt är en brottslig handling som 
kränker de mänskliga rättigheterna. Våld mot kvinnor utgör ett av de största hoten mot 
kvinnors hälsa och trygghet. Det är vid möten i hälso- och sjukvården som sjuksköterskor kan 
komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor. För att kunna identifiera dessa och ge adekvat 
individanpassat stöd behöver sjuksköterskor ökad kunskap om ämnet vilket denna studie kan 
bidra till.   

BAKGRUND 

Våld mot kvinnor i nära relationer 
En nära relation definieras som ett partnerskap där individerna har ett starkt känslomässigt 
band till varandra (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2017). WHO (2017) definierar våld mot 
kvinnor som könsrelaterade våldshandlingar som resulterar i fysisk, psykisk, sexuell skada, 
eller hot om sådan handling, samt de handlingar som orsakar ett lidande. Våld mot kvinnor 
innebär även tvång eller godtyckligt frihetsberövande. Fysiskt våld är svårt att definiera men 
sammanfattningsvis kan det förklaras som det som kränker kvinnors kroppsliga integritet. Det 
kan vara örfilar, stryptag och knuffar och är en brottslig handling då detta strider mot kvinnors 
rättigheter (WHO, 2017). Kvinnor och män utsätts för fysiskt våld i liknande stor utsträckning 
i nära relationer. Det framförs att män i större utsträckning drabbas av psykiskt våld än 
kvinnor. Kvinnor menar att de tar till våldet i självförsvar medan männen tar till våldet då de 
känner sig sårade och kränkta (Lövestad & Krantz, 2012). Psykiskt våld kan delas upp i två 
delar; nedvärderande beteenden och kontrollerande beteenden. Oftast sker en kombination av 
båda delarna. Nedvärderande beteenden innebär att mannen skuldbelägger kvinnan och 
kränker hennes personliga egenskaper. Mannen talar illa om henne och gör allt för att hon ska 
få en skev självbild. Kontrollerande beteenden betyder att mannen sätter sig i en maktposition 
över kvinnan och börjar förbjuda eller förhindra henne till att göra vissa saker, exempelvis 
som ringa telefonsamtal eller att lämna bostaden. Våld i relationen kommer oftast smygande 
och kan förklaras som en process (Ekbrand, 2006). 

Våldsprocess i nära relationer 
En relation inleds ofta med en kraftig och passionerad kärlek. Tvåsamheten prioriteras av dem 
båda och andra avundas deras starka känslor för varandra. De flyttar ofta ihop snabbt och 
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mannen är generös och ger kvinnan både presenter och uppvaktning. Inom snar framtid börjar 
mannen uppvisa inslag av svartsjuka och kan komma med fällande kommentarer vilket tillhör 
en av de första varningssignalerna (Eliasson, 2000). Kontrollerande beteenden som att 
mannen ständigt hämtar kvinnan efter jobbet, kan ses som något charmigt till en början, 
övergår nu till att hennes livsrum krymper (Heimer, Björck & Kunosson, 2014). Kvinnan 
försöker fortfarande socialisera sig med vänner och olika engagemang. Mannen börjar 
skuldbelägga kvinnan och anser att förhållandet inte längre prioriteras och börjar ifrågasätta 
hennes närmsta vänner och familj. Detta leder till att kvinnan blir allt mer beroende och 
bunden till relationen. Genom att tala nedvärderande till kvinnan blir hon utsatt för psykisk 
kränkning. Detta gör mannen för att få kvinnan att förstå att hon inte är värd något utan 
honom. Strax därefter brukar första slaget komma (Heimer et al., 2014). !
Efter en period så infaller våldets normaliseringsprocess. Detta innebär att våldet successivt 
börjar upplevas som en normal del av vardagen mellan paret och gränserna förskjuts. Många 
kvinnor får utstå fysiskt våld i den grad att de hamnar på sjukhuset, men de är få som vågar 
avslöja och berätta vad som hänt då skammen är stor (Eliasson, 2000). I en studie av 
Bradbury-Jones, Taylor, Kroll och Duncan (2013) framhålls att många kvinnor önskar att 
sjuksköterskan frågar rakt ut om vad som pågår i hemmet och att det sker i mannens frånvaro. 
I samband med en destruktiv relation finner båda parter sin strategi för en fungerande tillvaro 
ihop. Mannen förstärker sin maktposition genom att använda våld för att ha kontroll över 
kvinnan. Kvinnan lär sig att anpassa sig för att vara till lags för mannen och ge hän för hans 
önskningar. Viktiga faser i normaliseringsprocessen är; isolering, makt, kontroll och kraftiga 
svängningar i relationen som pendlar mellan himmel och helvete (Eliasson, 2000). Efter en tid 
manipuleras kvinnan av mannen och hon tar då över hans värderingar. I detta skede är 
kvinnans självbild låg och hon börjar ifrågasätta sig själv (Heimer et al., 2014).  !
En kvinna som lämnar en destruktiv relation går nästan alltid mot mannens vilja och ett 
uppbrott behöver inte betyda slutet på våldet (Eliasson, 2000). Nationellt centrum för 
kvinnofrid (2017) beskriver att det kan vara svårt för vänner och familj att förstå varför 
kvinnan stannar kvar i en sådan relation. Kvinnan har en kraftig rädsla till att lämna mannen, 
som ofta grundar sig i hot och terror vilket leder till en psykisk nedbrytning. 
Uppbrottsprocessen handlar om att bryta upp, bli känslomässigt fri och att sedan kunna förstå 
vad de varit med om (Holmberg & Enander, 2010). Ett steg i uppbrottsprocessen innebär att 
fysiskt lämna sin man genom att flytta därifrån. Nationellt centrum för kvinnofrid (2017) 
beskriver att uppbrottsprocessen är en gradvis process som ofta tar lång tid. I många fall är det 
ett allvarligt misshandelstillfälle eller en fruktan för sitt liv som kan få kvinnan att lämna 
mannen. Det kan också vara mannens hot om att skada barnen som kan vara en anledning till 
att kvinnan tillslut väljer att lämna relationen. Närstående och myndigheter har oftast en 
ovärderlig roll för att göra det möjligt för kvinnan att komma ur relationen och för att ge det 
stöd hon behöver efteråt. Det tar ofta lång tid innan kvinnan slutligen kan återfinna livslust 
och motivation till att inte bara överleva, utan faktiskt leva igen (Nationellt centrum för 
kvinnofrid, 2017). Enligt Chang, Dado, Ashton, Hawker, Cluss, Buranosky och Scholle 
(2006) tar oftast uppbrottsprocessen längre tid än vad kvinnorna har förväntat sig. En kvinna 
som lever i en våldsutsatt relation upplever ofta att hela livsutrymmet krymper och situationen 
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är hopplös, både att leva i men också att ta sig ur vilket påverkar hennes emotionella faktorer 
(Eliasson, 2000). 

Emotionella reaktioner hos en våldsutsatt kvinna 
Upplevelsen av hälsa är närmast obefintlig då en väsentlig del av hälsa handlar om känslan av 
hur väl människan känner sig själv, både i enrum men också i samspel med andra (Dahlberg 
& Segesten, 2013). Känslan av hälsa är oftast obefintlig i en destruktiv relation och kvinnan 
upplever många känslomässiga reaktioner så som maktlöshet, rädsla, skam och skuld. Även 
om kvinnan i början gör sitt yttersta för att behålla vänner, familj och intressen så är det 
snarare en regel än ett undantag att hon lyckas med det. Istället kapitulerar hon inför 
maktlösheten och anpassar sig efter mannens vilja och önskemål (Eliasson, 2000). Kvinnan 
kan även uppleva en skam för det som hänt och känner sig skyldig till sin livssituation 
(Karakurt, Smith & Whiting, 2014). Det centrala i livet är att kunna få välja och styra sitt eget 
liv och även detta har ofta tagits ifrån kvinnan (Stryhn, 2007). Självkänslan och 
självförtroendet är lågt och det är vanligt att kvinnan skuldbelägger sig själv för situationen 
hon befinner sig i. Kvinnan känner sig ofta värdelös och ynklig och upplever att hon 
misslyckats med att kunna omvända sin man. Familj och relationen blir ett personligt projekt 
för kvinnan som gärna inte ger upp och där av ges chans på chans för att rädda relationen 
(Eliasson, 2000). Wilson, Silberberg, Brown och Yaggy (2007) framhåller att kvinnor som 
blivit utsatta för våld i en nära relation oftast är betydligt mer skadade psykiskt än vad de är 
fysiskt och att såren på kroppen försvinner med tiden men ärr i själen stannar kvar för alltid. 
Människan tolkar både sig själv och andra utefter den verklighet som upplevs genom den 
levda kroppen (Wiklund, 2014). Även om två människor befinner sig i samma situation så 
kan den tolkas och upplevas olika, beroende på vad personerna bär på för värderingar och 
erfarenheter. Människor kan uppleva mycket i världen på samma sätt men tolka det helt 
annorlunda, på sitt egna unika vis (Dahlberg, 2014).  I en våldsutsatt relation befinner sig 
kvinnan i en situation som känns omöjlig att ta sig ur. Den skapar en känsla av en förändrad 
eller förlorad identitet, självuppfattning och självkänsla som kan uttryckas i en kris (Persson, 
1995). 

Lidande  
Lidandet enligt Eriksson (1994) innebär ett döende och att något tas ifrån människan. Detta 
beskrivs både som något konkret samt som något symboliskt. Lidandet beskrivs vara kampen 
mellan gott och ont och mellan lust och lidande. Det kopplas samman med människans 
värdighet och friheten att vara människa. När människan upplever hopplöshet, sorg, skuld, 
ensamhet och förnedring kan det leda till känslan av att värdigheten hotas. När detta sker 
framkommer skammen över att inte längre kunna vara den person man är. Känslan av skam 
bidrar till att människan drar sig undan och blir mer och mer isolerad och ensam. Skammen 
bidrar då till de onda i lidandets kamp, medan värdighet ses som det goda. Genom att bekräfta 
en annan individs lidande förmedlas budskapet att jag ser. Då en annan människa ser lidandet 
innebär det tröst samt att det ges tid för att kunna läka ut sitt lidande. Lidandet ses som en del 
av hälsan då det är ett naturligt inslag hos människan (Eriksson, 1994). Rehnsfeldt och 
Eriksson (2004) beskriver betydelsen av att bekräfta patienten och dess lidande i mötet. 
Genom detta ges en möjlighet för patienten att utrycka sitt lidande i ord, vilket bidrar till att 
patienten kan fortsätta processen och bearbetningen mot ett välmående. Lidande kan uttrycka 
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sig på olika sätt. Det kan vara genom sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Wiklund, 
2003). Sjukdomslidande är det lidande som kan relateras till människans sjukdom och 
behandling. Vårdlidande är det lidande som vårdpersonalen kan åstadkomma genom brister i 
vårdandet. Livslidande innebär ett lidande som berör hela människans livsvärld och existens 
(Wiklund, 2003). Lidande handlar inte enbart om de observerbara symtomen utan även om 
den personliga inre processen. Hot, kränkning eller känsla av att förlorat sig själv är orsaker 
till det själsliga lidandet (Wiklund, 2003).  !
Lidandet kan hanteras på olika sätt av människor. En del blir frustrerade och arga medan 
andra känner nedstämdhet och upplever känslan av hjälplöshet eller ångest (Wiklund, 2014). 
Kvinnors mentala hälsa blir påverkat av de våld de utsatts för. Förekomsten av depression, 
ångest, posttraumatiskt stressyndrom är hög. Kvinnorna erfar även självmordstankar samt 
försök till självmord (Pico-Alfonso, Garcia-Linares, Celda-Navarro, Blasco-Ros, Echeburúa 
& Martinez, 2006). En enskild svår händelse kan vara orsaken till en kris för en individ, 
såsom sexuell, fysisk och emotionell misshandel (Hedrenius & Johansson, 2013). 

Kris och krishantering 
Ordet kris har sitt ursprung från grekiskans ord krisis som betyder; avgörande mening, 
plötslig förändring och ödesdiger rubbning. Vid livskriser uttrycker människan olika 
hjälpbehov i form av ängslan, nedstämdhet, sömnsvårigheter, alkoholproblem eller andra 
symtom av fysiskt präglat slag (Cullberg, 2006). Ett psykiskt kristillstånd är då den drabbade 
personens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckligt för att personen ska 
psykiskt bemästra och fullt förstå den livssituation som uppstått (Cullberg, 2006).  !
Cullberg (2006) förklarar att oavsett vad som utlöser en kris kan det efterföljande förloppet 
delas in i fyra olika faser; chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas samt nyorienteringsfas. Den 
inledande fasen chockfasen varar upp till några få dagar. Här är individen sluten och håller 
verkligheten på distans. Personen har ännu inte börjat ta in informationen eller börjat att 
bearbeta det som skett. Vissa kriser börjar stegvis, vilket innebär att chockfasen inte märks. 
Reaktionsfasen inleds då den drabbade successivt börjar bli mottaglig och ta in det som hänt. 
Den drabbade försöker finna en orsak till det som skett genom att ställa frågan varför. I denna 
fas är det vanligt att omedvetet förneka verkligheten och det som faktiskt skett. 
Försvarsmekanismerna som används i detta skede är regression, förnekelse, rationalisering, 
isolering och bortträngning. Bearbetningsfasen kännetecknas av att försvarsmekanismerna 
börjar avta och individen försöker blicka framåt igen. Ett inlärande av nya sociala roller börjar 
ske. Om inte individen själv träder in i bearbetningsfasen behövs professionellt stöd för att 
komma vidare. I den sista fasen nyorienteringsfasen har individen försonat sig med 
händelsen. Individen lever med händelsen som ett minne och ett ärr som alltid kommer finnas 
kvar. Dock hindrar inte detta individen att leva sitt liv med de nya intressena och de nya 
relationer som byggts upp (Cullberg, 2006). Skuld och skam är känslor som är vanligt 
förekommande vid i en krissituation som skapats av en svår händelse. Detta kränker 
människans psykiska och fysiska integritet. Skammen leder till svårigheter att tala med andra 
om händelsen, vilket i sin tur påverkar möjligheterna till praktiskt och emotionellt stöd från 
omgivningen. Skulden uppkommer då individen tar på sig ansvaret över händelsen och inte 
har förmåga att förhindra det (Hedrenius & Johansson, 2013) 
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Sjuksköterskans funktion och ansvar  
En kvinna som lever i en våldsutsatt relation kommer förr eller senare i kontakt med hälso- 
och sjukvården. Oftast bär dessa kvinnor på en låg självbild och är vana med att uppleva sig 
själva som osynliga och inte värdiga att lyssnas på. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har 
en kunskap om hur dessa möten ska hanteras (Heimer, Björck & Hogmark, 2003). Miljön är 
relevant för att kvinnan ska våga berätta om sin situation för sjuksköterskan, vilket kan 
innebära en lugn stämning, trygg personal och ett välkomnande rum. En viktig faktor är att 
mannen inte är med i undersökningsrummet (Chang, Decker, Moracco, Martin, Petersen & 
Frasier, 2004). !
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska sjuksköterskan arbeta för att förebygga 
ohälsa och ge vård på lika villkor där varje individ känner sig respekterad. I en rapport från 
Socialstyrelsen (SOSFS 2014:4) anges att varje vårdgivare ska fastställa de rutiner som 
behövs för att utveckla och säkra kvalitén i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskan 
ska ha kunskap om våld och övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge en god vård. 
Sjuksköterskan ska kunna omsätta dessa kunskaper i det praktiska arbetet. Vid uppvisandet av 
symtom eller tecken som inger misstanke att kvinnan utsatts för våld eller annat övergrepp av 
en närstående ska sjuksköterskan samtala med denne i enskilt rum om orsaken till symtomen/ 
tecknen. Vid kvarstående misstanke om våld eller andra övergrepp ska sjuksköterskan 
undersöka om det finns barn i familjen och göra anmälningar till Socialtjänsten om så är 
fallet. Information om möjlighet till vård från hälso- och sjukvården eller stöd och hjälp från 
Socialtjänsten och frivilliga organisationer är även viktigt. Sjuksköterskan ska också 
uppmärksamma vilka behov den drabbade kan ha av vård, både fysiskt och psykiskt med 
anledning av våldet. Sjuksköterskan har skyldighet att dokumentera i patientjournalen om 
vilka symtom och tecken som observerats samt om det finns barn i familjen. Dokumentation 
kring vilken information som givits angående behov och möjlighet till vård och omvårdnad 
eller stöd från andra organisationer ska uppges (SOSFS 2014:4).  

Mellanmänsklig relation 
Travelbee (1971) beskriver mellanmänsklig relation som en relation där människan är i fokus. 
Den mellanmänskliga relationen är något som byggs upp då sjuksköterskan interagerar med 
en patient. Illman och Nynäs (2017) menar att mellanmänsklighet är en värdefull 
utgångspunkt då en förståelse kan skapas för möten mellan människor. För att kunna skapa en 
mellanmänsklig relation behövs fem faser (Travelbee, 1971). 1) Det första mötet präglas av 
båda parters sjuksköterska och patients första intryck och tidigare situationer. Sjuksköterskan 
ser patienten som en individ. 2) Framväxt av identitet handlar om att förståelse skapas mellan 
sjuksköterska och patient som etablerar kontakt samt ser varandra som unika individer och 
inte som roller.  3) Empati innebär att sjuksköterskan tar del av och förstår den andras tankar 
och känslor. 4) Sympati handlar om äkta medkänsla för den andre personen och att vilja lindra 
lidandet samt kommunicera med känsla och tanke. 5) Ömsesidig förståelse är resultat av de 
tidigare faserna. Detta innebär att en meningsfull relation uppnåtts vilket understöds av att 
sjuksköterskan kontinuerligt har lindrat patientens lidande. Genom en starkare förbindelse kan 
sjuksköterskan finnas som stöd på en djupare nivå. Att finnas som ett stöd innebär att som 
sjuksköterska hjälpa och stödja patienten genom att lindra lidande (Travelbee, 1971). 
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Legitimerade sjuksköterskor ska på ett respektfullt och empatiskt sätt kunna kommunicera 
med patienter för att uppnå en säker och god hälso- och sjukvård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). !
Travelbee (1971) framhåller kommunikation som en process som möjliggör för 
sjuksköterskan att upprätta ett mellanmänskligt förhållande. Kommunikation är det viktigaste 
redskapet mellan en patient och en sjuksköterska. Kommunikation definieras som en 
ömsesidig process där tankar och känslor delas och överförs av individen. Den kan bestå av 
både verbal och icke-verbal kommunikation. Kommunikation involverar fysisk samt psykisk 
aktivitet hos både avsändaren och mottagaren. Travelbee (1971) menar att genom 
kommunikation och upprättandet av den mellanmänskliga relationen kan syftet med 
omvårdnad uppfyllas. Detta innebär att hjälpa individer och familjer att klara av erfarenheter 
av lidande. I vissa fall kan behov finnas att stödja dem att finna mening i dessa erfarenheter. 
Enligt McCabe (2002) är kommunikation viktigt för att patienten ska känna sig sedd och 
förstådd. Det framkommer att patientens ångestladdade känslor kan dämpas genom att 
sjuksköterskan förmedlar sympati över patientens situation, både verbalt och icke-verbalt. 
Dahlberg (2014) menar att kommunikation är särskilt viktigt inom hälsa och vårdande då det 
rör individens existens. Hinder kan framkomma i den mellanmänskliga kommunikationen. 
Genom kommunikation kan en förståelse för individens livsvärld skapas vilket är en 
förutsättning för att kunna bemöta individens upplevelse av hälsa och lidande (Dahlberg, 
2014). Kommunikation kan antingen förstärka eller lindra ensamhet och isolering. 
Sjuksköterskan ska finnas som ett stöd och behöver då se den drabbade som en unik individ.  

PROBLEMFORMULERING 

Många kvinnor lever i en våldsutsatt relation där de drabbas av fysiskt och psykiskt våld. 
Detta kan skapa upplevelsen av lidande och ohälsa. De lever i det tysta och vågar inte anmäla 
sin partner på grund av rädsla, hot eller förhoppningar om att en förändring ska ske. Att leva i 
en våldsutsatt relation kan leda till känslor så som maktlöshet, skuld och skam. Kvinnor som 
upplevt våld i nära relation kan därför ha svårt för att öppna upp sig och be om professionell 
hjälp. Detta i sin tur kan skapa ett illabefinnande och lidande. Sjuksköterskan har en central 
roll i att uppmärksamma dessa kvinnor och behöver ökade kunskaper för att kunna ge adekvat 
stöd.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva i en våldsutsatt relation. 

!

!  6



!

METOD 

I denna studie valdes en induktiv ansats där datamaterialet bestående av självbiografier 
analyseras med kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman och Hällgren-Graneheim 
(2017). Induktiv ansats innebär i denna studie en förutsättningslös analys av texter från 
självbiografier skrivna av kvinnor som själva blivit drabbade av våld i nära relationer. 
Kvalitativ innehållsanalys kan hantera stora mängder data och strävar efter att den objektiva 
sanningen och förståelsen av ett fenomen ska lyftas fram. Datamaterialet analyseras från det 
konkreta och specifika till det abstrakta och generella. Kvalitativ innehållsanalys handlar om 
att identifiera mönster i textens innehåll vilket innebär att finna skillnader och likheter. Fokus 
ligger på att tolka texter och ta fram det relevanta innehållet som sedan uttrycks i kategorier 
och teman. En text har inte bara en mening utan det finns flera tolkningsmöjligheter 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 

Urval 
Urvalet bestod av fem självbiografier skrivna av kvinnor. Inklusionskriterier var 
självbiografier skrivna på svenska, detta för att undvika eventuella tolkningsfel. 
Självbiografierna var skrivna av vuxna kvinnor över arton år som drabbats av våld i nära 
relationer. Böckerna beskrev kvinnornas upplevelser, tankar och känslor kring hur det är att 
leva i en våldsutsatt relation. Exklusionskriterier var böcker skrivna ur ett anhörigperspektiv. 
Böckerna skulle inte vara äldre än från år 2000 för att kunna relateras till dagens kontext. 

Datainsamling 
Datainsamling gjordes via LIBRIS som är den nationella bibliotekskatalogen. Två sökningar 
gjordes med olika sökord för att få fram relevant litteratur. Vid den första sökningen användes 
sökord kvinnomisshandel* och biografi*. En avgränsning gjordes för att få fram böcker 
skrivna på svenska. Som materialtyp valdes böcker vilket exkluderade ljudböcker samt e-
böcker. Genom denna sökning framkom 31 träffar där sju var relevanta. Av de 31 framkomna 
träffarna var det ett flertal med samma titel, dock i olika upplagor samt några skrivna innan år 
2000. Abstraktet lästes i sju av självbiografierna och fyra valdes ut då de stämde överens med 
inklusionskriterierna och studiens syfte. I den andra sökningen användes sökord 
kvinnoskildringar*, misshandel* och kärlek*. Fem träffar framkom, varav en uppfyllde de 
inklusionskriterier som valdes ut. !
Sammanfattning av valda självbiografier !
En vacker dag lämnar jag honom av Maria Blomqvist (2014). En tvåbarnsmamma väljer att 
lämna sina barns pappa för en ny man som visar henne uppskattning, kärlek och ömhet som 
hon tidigare aldrig upplevt. Det hon inte vet är att detta bara är början på en mångårig relation 
av skräck, våld och sexuellt utnyttjande. Läsaren får följa hennes kamp ur relationen och ta 
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del av det stora svek hon känner när vissa av hennes anhöriga vänder henne ryggen och ställer 
sig på mannens sida.  !
Den oslagbara: en personlig skildring av våld i kärlekens namn av Maria Carlshamre (2006). 
En känd och duktig journalist träffar en man på sitt jobb som hon väljer att bilda familj med. 
Strax därefter startar terror med ständig misshandel, hot och kränkningar. Läsarna får följa 
författarens väg att ta sig ur sin destruktiva relation, kämpa för sin autistiska son och hennes 
väg in i Europaparlamentet. !
Det ska bli ett sant nöje att döda dig av Magdalena Graaf (2006). Magdalena är en godtrogen 
artonåring när hon träffar en kille som hon blir varnad för på grund av hans rykte av att vara 
en “bad boy”. Trots många tidiga varningssignaler så väljer hon att försöka förbättra honom 
för att dämpa hans aggressiva och kontrollerande sidor. Inom kort är hon både gift och har en 
son tillsammans med denna man som får henne att behöva fly för sitt liv. Författaren tvingas 
leva gömd på både kvinnojourer och hos andra okända människor under ett par år tills hon 
bestämmer sig att möta sin största rädsla: hennes våldsamme make.  !
Under en mans vingar: en biografi om kontroll och narcissism av Rosa Klippberg (2016). I 
tidigt vuxenliv träffar författaren en man som nyligen kommit till Sverige och som hon finner 
väldigt intressant. Kärleken sätter fart och kort därefter är de gifta. När författaren flyttar med 
sin make och deras två barn till hans hemland börjar den dagliga terrorn. Läsaren får följa hur 
författaren blir tvungen att anpassa hela sitt liv, sina behov och sina önskningar för att mannen 
inte ska ha en anledning att utöva våld på henne. Trots hennes uppoffringar blir hon dagligen 
utsatt för kränkningar, fysisk våld och förnedringar av den grad att hennes självkänsla tillslut 
är obefintlig.  
 
Boven i mitt drama kallas kärlek av Unni Drougge (2007). Författaren lever ett liv som 
ensamstående mamma till sina fem barn. Hon arbetar som författare och är även ute och 
föreläser om feminism och om vägen ur en destruktiv relation. Trots detta träffar hon den 20 
år yngre mannen som får henne att överge sina barn för att han vill ha henne för sig själv. 
Under sju år får författaren utstå misshandel, både fysiskt, psykiskt och sexuellt innan hon 
bestämmer sig för att bryta sig loss. 

Analys 
Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys beskriven utifrån en modell av 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2017). Datamaterialet lästes enskilt för att få en förståelse 
för helheten. Därefter diskuterades samtliga självbiografier för att bearbeta materialet 
ytterligare. Delar i litteraturen som svarade på kvinnors erfarenheter färgmarkerades och 
skrevs enskilt ner i ett nytt dokument. Därefter identifierades meningsbärande enheter det vill 
säga ord, meningar och stycken som var relevanta för syftet. Dessa kondenserades vilket 
innebar att texten förkortades utan att det centrala innehållet försvann. Dessa namngavs med 
en kod. Koderna jämfördes mellan varandra för att finna likheter och skillnader. Koderna 
grupperades under preliminära kategorier. Innehållet mellan och inom kategorierna jämfördes. 
Detta resulterade i tre kategorier med nio underkategorier. Kategorierna utgjorde det 
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manifesta innehållet i texten det vill säga det uppenbara i texten (Lundman & Hällgren-
Graneheim, 2017).  

Etiska överväganden 

Denna studie har följt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). Forskningen ska 
värna om att skydda människans rättigheter, integritet och värdighet (Helsinforsdeklarationen, 
2013). Vetenskapsrådet (2002) anger fyra etiska huvudkrav som bör uppfyllas vid all 
forskning som involverar människor. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och tillsammans utgör de individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Forskningsetik innebär att främja och garantera människors respekt 
som skyddar deras rättigheter och hälsa. Dessutom anges att ett informerat samtycke ska ges 
från dem som ska delta i studien (World Medical Association, 2013). Då denna studie 
innefattade publicerade självbiografier har materialet godkänts för att läsas och studeras. 
Publicerade material, så som självbiografier, är offentliga vilket innebär att det finns ett 
samtyckeskrav och därför behöver inte författarna till självbiografierna informeras om att 
materialet används för studier. Författarnas integritet respekterades och materialet hanterades 
varsamt, på så vis att innehållet inte har förvrängts och innebörden är fortfarande det samma. 
Genom att använda citat i studien skapades en rättvis bild av författarnas upplevelse som inte 
förvrängde verkligheten.  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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framkommer tre kategorier och nio underkategorier som 
belyser kvinnors erfarenheter av att leva i våldsutsatt relation vilka presenteras nedan i tabell 
1.  !
Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier !

!
Börjar skönja partners våldsamma egenskaper trots ett kärleksfullt 
förhållande 
Börjar skönja partners våldsamma egenskaper trots ett kärleksfullt förhållande handlar om 
kvinnornas upplevelser från första slaget in i en vardag fylld av slag och hot. Nya sidor träder 
fram hos männen, tillvaron blir begränsad och kvinnorna tvingas anpassa sig för att vara 
männen till lags samt för att undvika våldet. I takt med att våldet eskalerar så etableras ett 
psykiskt illabefinnande hos kvinnorna. Detta resulterar i att de får en sviktande självkänsla 
och en skev självbild.  

Succesiv förändring av mannens beteende 
Samtliga relationer inleder med en sagolik förälskelse och en stark kärlek. Kvinnorna blir 
överrösta med mycket ömhet och får uppleva känslor där de känner sig åtrådda, vackra och 
värda att älskas. Denna fas går snabbt över och redan i det tidiga stadiet i förhållandet 
beskriver kvinnorna att de sett tendenser till våldsamma egenskaper hos deras män. Dessa 
yttrar sig i form av smutskastning om tidigare förhållanden männen haft och de har även visat 

Kategorier Underkategorier

Bör ja r skönja par tners vå ldsamma 
egenskaper trots ett kärleksfullt förhållande

Succesiv förändring av mannens beteende

Utsatt för slag och hot

Anpassar sig till våldet och begränsar sin 
tillvaro

Känslomässigt kaos Förtryckt och maktlös

Hotfull ständig oförutsägbarhet

Övertygad om förbättring

Vägen ur våldet och den efterföljande 
processen

Står inte ut, gränsen är nådd

Både stöd och svek från omgivningen

Gå vidare i livet till normal vardag
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drag av svartsjuka i sociala sammanhang samt till kvinnans egna intressen och umgängen. 
Kvinnorna upplever att männen uppvisar kontrollerande beteenden som börjar träda fram, 
som exempelvis att ständigt ha koll på var kvinnorna befinner sig och att de inte samtalar med 
andra män. Kvinnorna beskriver en känsla av förvirring över männens pendlande egenskaper 
och ifrågasätter deras egna bidrag till männens agerande. De framhåller att männen förklarar 
sina beteenden som en kärlekshandling och att de starka känslor de hyser för dem är mer 
kraftfulla än vad de tidigare upplevt. ”Jag borde ha förstått då vilket förakt han bar på. Redan 
då skulle jag ha dragit öronen åt mig” (Blomqvist, 2016, s.25). 

Kvinnorna upplever varningssignaler men väljer att sätta dessa åt sidan då godtagliga ursäkter 
finns såsom före detta partners som uppvisar svartsjuka, en otrygg barndom samt att 
handlingarna enbart beror på deras starka kärlek. När första slaget sker beskrivs det oftast 
plötsligt och helt oförberett genom en dispyt som eskalerat. Kvinnorna upplever en chock och 
beskriver hur de blir både rädda, ledsna och förnedrade över männens agerande. De 
framhåller att männen direkt efteråt uppvisar stor ånger över det som inträffat och lovar att det 
aldrig kommer hända igen. Kvinnorna väljer i detta skede att förlåta och tro på deras löften. 

Jag blev helt överrumplad och jag kände mig väldigt rädd och förnedrad, men ändå var 
jag helt säker på att detta var en engångsföreteelse och ett misstag från hans sida. Jag 
hade aldrig en tanke på att rusa ut från huset, inte heller på att avsluta vårt förhållande. 
Tänk så fel jag hade! Det jag aldrig förstod var att detta var "den första gången" - den 
första gången som alla talar om, gången då man ska gå, vilket få gör! (Blomqvist, 
2016, s. 34). 

Utsatt för slag och hot 
I takt med att våldet eskalerar beskriver kvinnorna ett råare våld där männen varken visar 
ånger eller empati över deras handlingar. Det framhålls att genom frekventa kränkningar och 
klagomål på kvinnans beteende, utseende och handlingar bryts hon sakta ner och ett psykiskt 
illabefinnande etablerar sig. Vardagen fylls numera av rädsla över när nästa hot eller slag ska 
komma. De fysiska slagen ges oftast då paret är ensamma och utan vittnen. Kvinnorna 
berättar att männen har även stor kontroll på hur mycket våld de kan använda samt att slagen 
och sparkarna sker på de kroppsdelar som offentligt inte visas upp. De beskriver obehaget av 
att gå och lägga sig då de vid upprepade tillfällen vaknat av en kraftig spark i ryggen. Detta är 
något som beskrivs både fysiskt och psykisk påfrestande då det inte enbart är smärtsamt utan 
också rubbar på kvinnornas sömncykel.  !

Vi kröp ner i sängen och sa go´natt till varandra. Jag kände att allt inte var som det 
skulle och vågade knappt andas. Plötsligt fick jag en kraftig spark rakt i korsryggen 
och flög ner på golvet som en vante. Smärtan i ryggen var så stark att jag knappt 
kunde röra mig (Graaf, 2006, s.41). !

Kvinnorna berättar om männens svartsjuka under sociala tillställningar och detta yttrar sig i 
form av psykisk trakasseri genom ord, hot om slag och svarta blickar. Av tidigare erfarenhet 
så vet kvinnorna vad som väntar när de kommer hem och därför blir skräcken över att gå hem 
stark. Väl hemma får de utstå knuffar, sparkar, stryptag, sexuella övergrepp. En rädsla för sitt 
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liv beskrivs då männen anser att kvinnorna betett sig olämpligt under kvällen. 
Konsekvenserna av att leva i denna tillvaro blir att kvinnorna drabbas av ätstörningar, både i 
form av för lite näringsintag samt hetsätning. Detta visar sig i orkeslöshet, näringsbrist och 
undervikt eller övervikt. Trots smärtan från det fysiska våldet beskriver kvinnorna att den 
psykiska smärtan, de hårda orden och rädslan över vad som komma skall är det värsta. De 
menar att blåmärken bleknar men de förnedrande och kränkande orden skapar ärr i själen som 
aldrig försvinner. Kvinnorna beskriver hur de dagligen får utstå skällsord och elaka 
påpekningar om hur värdelösa, fula och äckliga de är. I takt med relationens gång så blir 
kvinnorna mer bundna och beroende av männen som ständigt bidrar till kvinnornas sviktande 
självförtroende och självkänsla.  !

Den största smärtan är inte den fysiska, det är inte den som äter sig in i själen. Ett 
blåmärke bleknar bort liksom ett ärr, ett slag innebär tillfällig smärta, men man kan 
bita ihop, blunda och önska sig långt, långt bort. Orden och hoten däremot bleknar 
aldrig, de biter sig fast i hjärtat som hungriga blodiglar (Graaf, 2006, s.63). 

Anpassar sig till våldet och begränsar sin tillvaro 
Trots slag, förnedringar och kränkningar flyttas ständigt kvinnornas gräns om vad som känns 
som förhållandets brytpunkt. Kvinnorna beskriver hur de numera börjar se våldet som en del 
av vardagen och blir likgiltiga inför sina öden. De beskriver att de börjar anpassa sig för att 
undvika att männen ska ha en anledning till att bli aggressiva. Kvinnorna förklarar hur de 
ständigt gör sitt yttersta för att allt i hemmet ska vara i sin ordning. De försöker alltid vara 
tillgängliga för sina mäns behov och önskemål, allt från att ge dem ett glas vatten till att vara 
tillgängliga sexuellt. Den rädsla som kvinnorna upplever i vardagen gör att de smyger 
omkring i hemmet, rädda för att göra eller säga fel saker. Trots detta hittar männen alltid 
anledningar som leder till ilska, hot och våld. Det kan vara saker som att de misstänker att 
kvinnorna försöker dölja något, eller att de tar för lite plats i hemmet eller inte finns 
närvarande hos männen. Kvinnorna beskriver att de inte vet vad de ska göra eller hur de ska 
vara omkring sina män då det alltid finns något att klaga över. ”För varje halsbloss du drog 
blåste du ut förmaningar om att jag sa och gjorde fel saker, i fel sammanhang, vid fel 
tidpunkt, i fel doser, fel kläder och fel makeup” (Drougge, 2007, s.80). 
  
Det framhålls redan tidigt i relationen att männen påpekar att kvinnorna behöver ändra sitt 
beteende för att vara till lags och genom detta undvika att ge männen en anledning till att bli 
aggressiva. Kvinnorna beskriver den krympande tillvaron och hur de slutar att förvänta eller 
planera något då de vill bespara sig besvikelsen över att de planerade ändå inte blir av. De 
upplever att männen får dem att avskärma sin omgivning, både för att de blir tvingade till det, 
samt för att de själva vill dölja sin situation i hemmet. Kvinnorna beskriver hur de undviker 
att träffa sina vänner och även hur de sätter männens behov framför sina barns. Det 
framkommer att kvinnorna börjar tro att de är orsaken till våldet och att de därför har sig 
själva att skylla för tillvaron de hamnat i. ”Han är så bra på att övertyga mig om att jag är 
dålig” (Klippberg, 2016, s.89).  
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Känslomässigt kaos 
Känslomässigt kaos handlar om de många olika känslor som väcks i kvinnorna, vilket leder 
till ett lidande och illabefinnande. Kvinnorna bär på en känsla av ovisshet på grund av 
männens pendlande humör. De lever i en förnekelse och med en ständig tro om att en 
förbättring kommer ske och att äktenskapet går att rädda.  

Förtryckt och maktlös 
Den våldsutsatta tillvaron som kvinnorna befinner sig i leder till många olika känslor. Detta 
kan beskrivas som ett emotionellt kaos där känslor såsom rädsla, maktlöshet, skuld och skam 
framkommer. Kvinnorna beskriver känslan av maktlöshet på grund av att den situation som 
de befinner sig i känns okontrollerbar, då de inte vet från dag till dag vad som kommer att 
hända. De upplever att de inte längre kan bestämma över sin egen vardag. En ständig rädsla 
beskrivs som etablerad hos kvinnorna. Främst en rädsla för att göra eller säga någonting som 
framkallar våldet.  !

Om jag hade duschat och tagit på mig rena kläder på morgonen, så var det enligt 
honom för att göra mig fin för min älskare. Då kunde han slita av mig kläderna och 
låta mig sitta naken på balkongen och ”skämmas” medan han själv satt på golvet i 
lägenheten och lekte med Isak samtidigt som han hånlog mot mig genom fönstret 
(Graaf, 2006, s.71). !

Kvinnorna beskriver att de kan spänna sig en hel eftermiddag i väntan på att ett nytt utbrott 
ska ske. Att leva i rädsla för sin partner är en av de känslor som beskrivs som svårast. 
Samtidigt finns det en rädsla över att bli ensam och inte längre leva i partnerskap. Kvinnorna 
skäms över situationen de befinner sig i och många väljer att inte berätta något för 
omgivningen då rädslan finns över vad de ska tycka och tro. Skam beskrivs även vara en 
känsla som framkommer i samband med förödmjukelse och kränkning inför omgivningen. 
Några av kvinnorna beskriver att skammen med detta ligger i att de tidigare identifierat sig 
med att vara starka och självständiga. De känner då skam i att inte längre leva upp till den 
rollen. Kvinnorna skuldbelägger sig själva över den tillvaron de befinner sig i samt känner en 
skuld över att vara den person som kan framkalla en sådan aggression hos männen. Samtliga 
kvinnor har barn och beskriver de kraftfulla skuldkänslorna över att ha svikit och 
bortprioriterat dem. 
  

Man ger sig själv skulden för allt eftersom man så många gånger har fått höra att man 
är oduglig. Ja, tillslut vet du utan att tveka att du är inget värd. Du är så misslyckad att 
du till och med är tacksam för att någon ens vill vara tillsammans med dig (Graaf, 
2006, s.57). 

  
I takt med den psykiska nedbrytningen börjar kvinnorna tvivla på det egna förståndet och 
känner sig förtvivlade över att livet inte blivit så som de förväntat sig. Det finns en stor 
tomhet i både sinnet och kroppen då de känner sig ensamma, utsatta och fulla av skam och 
olustkänslor.  
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Hotfull ständig oförutsägbarhet 
Oförutsägbarheten med att aldrig kunna förutspå männens skiftande humör beskrivs som både 
obehagligt och psykiskt påfrestande. Kvinnorna berättar om hur männen kan vara hotfulla, 
aggressiva och våldsamma under morgonen för att några timmar senare komma hem och 
låtsas som att inget har hänt. Den kraftiga pendlingen mellan romantiska gester med en varm, 
varsam klapp på kinden till en hotfull stämning med en smärtsam örfil som följd skapar en 
obalanserad atmosfär. Denna gör kvinnorna sitt yttersta för att inte barnen ska känna av. 
Kvinnorna framhåller att männens skiftande sinnesstämning är snabb, plötslig och omöjlig att 
förutse.  !

Det är som att han är två personer. Han kan vara så väldigt ömsint och snäll och rar, 
och bra på många sätt. Just det här att inte veta om det som kommer är ett vänligt ord 
eller något elakt, om det som ska hända nu är något som gör ont eller något snällt. Det 
var nästan det allra värsta, att man aldrig kunde förutsäga från den ena stunden till den 
andra. Hur ska nästa dag bli? Det var nästan det värsta (Carlshamre, 2006, s.139).  

Övertygad om förändring 
En ständig tro till att en förändring kommer att ske är något som ger kvinnorna styrka till att 
stanna kvar i relationen. Trots slag, hot och raseriutbrott väljer kvinnorna att förlåta männen 
för deras handlingar i hopp om att den fina sidan de en gång sett i deras män ska komma 
tillbaka. Kvinnorna beskriver deras välvilja att få hjälpa männen med deras problem i hopp 
om att det ska leda till att männen förändras och att de sedan ska få ett lyckligt liv ihop. Deras 
övertygelse om att kärleken ska vinna över våldet är stark. Några kvinnor väljer att skaffa 
barn med männen. Även där finns en stark tro till att en förändring kommer ske i samband 
med faderskapet, att livet de sätter till världen kommer att få männen att vakna upp och vilja 
leva ett tryggt och normalt familjeliv istället. ”Jag stod inte ut med mig själv. Jag blev slagen 
men stannade ändå kvar. Mitt nederlag måste bytas mot triumf. Jag ville visa att det gick att 
rädda ett misshandelsförhållande. Att kärleken skulle segra” (Drougge, 2007, s.217). !
Det onormala har blivit normalt vilket är en anledning till varför kvinnorna beskriver det som 
svårt att nå insikten av att det är dags att lämna sina män. En kvinna berättar att hon flyttar 
ifrån sin man på hans initiativ. Kvinnan beskriver hur hon intalar sig själv att hon nu har 
kontroll över situationen då de inte längre bor tillsammans. Trots de olika boendena så bryts 
inte kontakten mellan paret och våldet fortlöper. Kvinnan beskriver ångestfyllda känslor av 
oro då parets historia fortsätter att upprepa sig och de växande känslorna av misslyckande 
över att hon inte når sin frihet trots det praktiska agerandet av att flytta isär.  

Vägen ur våldet och den efterföljande processen 
Vägen ur våldet och den efterföljande processen handlar om vändpunkten då kvinnorna inser 
att relationen inte går att räddas då situationen är ohållbar. Processen som följer är värre och 
mer tidskrävande än vad de kunnat ana. De får uppleva både ett stöd och ett svek från 
samhällets sida. Vägen tillbaka till en normal vardag är lång och vissa ärr läker aldrig, vilket 
bidrar till återkommande rädsla i situationer som påminner om våldet de blivit utsatta för.  
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Står inte ut, gränsen är nådd 
Efter år av terror i det destruktiva förhållandet kan kvinnorna till slut inte blunda för 
situationen och upplever att gränsen är nådd. De känner sig kontrollerade, instängda och 
rädda i sina äktenskap. En kvinna blir lämnad av sin man då han själv kommer till insikt om 
att han inte är bra för henne och endast bringar henne smärta, tårar och rädsla. De övriga 
kvinnorna når brytpunkten när de inser att deras liv blivit en överlevnadsfråga. I vissa fall är 
det ett allvarligt misshandelstillfälle som väcker insikten och i andra fall ställer kvinnorna 
ultimatum till männen som de inte lyckas leva upp till. ”Jag var på väg att gå sönder och jag 
hade också gjort det om jag inte valt att bryta upp” (Carlshamre, 2006, s.196). !
För de flesta kvinnorna är barnen den största anledningen och drivkraften till att de väljer att 
lämna sina män. De beskriver att tack vare den kraften som finns i en moders kärlek till sitt 
barn orkar de kämpa för att ta sig ur relationen. ”Det var min kärlek till Isak som fick mig att 
förstå att den situation vi levde i var ohållbar” (Graaf, 2006, s.73). !
Kvinnorna beskriver att vägen ur relationen är svårare än de har anat. En av kvinnorna tvingas 
gömma sig på ett antal kvinnojourer i rädsla för att bli hittad av maken eller någon annan då 
det fanns en stor prispott till den som lyckades att döda henne. En annan kvinna ordnar 
besöksförbud på grund av ett påkörnings-försök av mannen som hade kunnat kosta henne 
livet. Det kvinnorna har gemensam är att trots relationens avslut så gör männen allt för att 
hålla kvar dem genom att variera mellan romantiska löften och obehagliga hot. Kvinnorna 
beskriver hur männen gråtande ber om att få flytta hem igen och lovar att allt ska bli bra. I 
nästa skede kan männen uppsöka kvinnorna för att tvinga dem till sexuell kontakt eller 
komma med hårda kränkningar och starka hot.  
 
Till slut väljer kvinnorna att berätta om sin situation till utomstående då de är i behov av stöd. 
Hur väl omgivningen känner till situationen skiljer sig mellan kvinnorna. Vissa 
familjemedlemmar är väl insatta medan andra reagerar med chock när kvinnorna berättar vad 
som pågått under relationens gång. 

Både stöd och svek från omgivningen  
Kvinnorna beskriver att utan stöd från deras anhöriga hade de aldrig klarat av processen som 
separationen skulle innebära. De beskriver att deras engagerade familjemedlemmar samt nära 
vänner kämpar för att få kvinnorna att komma till insikt om den ohållbara situationen. Dock 
framkommer det till kvinnorna att de anhöriga upplever maktlöshet av att känna till 
situationen utan att kunna påverka den. Detta leder därför till att de i vissa fall väljer att inte 
berätta om situationen. I vissa fall kände omgivningen till vad kvinnorna var utsatta för men 
valde att blunda för det då de inte ville beblanda sig i situationen eller på grund av att de 
kände en rädsla inför männen.  !

Långt senare har jag förstått att jag lade en oerhörd börda på mina vänner. De kände 
till vissa delar av vår mörka hemlighet, men de kunde bara sitta som åskådare och 
vänta på vad som skulle hända härnäst. Samtidigt träffade de ju även oss när vi var 
lyckliga, så bilden av oss som par var säker många gånger svår att begripa sig på 
(Blomqvist, 2016, s.152). 
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Kvinnorna beskriver det stöd och hjälp de fått från andra instanser såsom polisen, socialen, 
kvinnojourer, den kristna församlingen, psykologer och via gruppterapi. Stödet som erhålls är 
praktisk hjälp med boende, skydd, pengar, samtalsterapi och myndigheter att kunna vända sig 
till med frågor och funderingar. Trots stödet som beskrivs framkommer även känslor av svek 
från myndigheterna som inte håller vad de lovar. Kvinnorna beskriver att de känner sig som 
vanliga rutin fall- klassiska misshandelsfall som myndigheterna stött på många gånger 
tidigare. Det finns en upplevelse av att ingen vill ta huvudansvaret för problem som uppstår 
vilket leder till att de utsatta kvinnorna skickas vidare mellan olika instanser hela tiden. I fyra 
av fem fall anmäls männen och tre av dessa fall dras vidare till rättegång där männen blir 
dömda. Rättegångsprocessen beskrivs som enormt psykiskt påfrestande, då kvinnorna i 
många fall får söka information själva om hur processen fungerar. De beskriver även möten 
med olika auktoritära personer som inte visar någon hänsyn och uppträder arrogant. Trots 
rättegång och anmälan känner kvinnorna en ständig rädsla över att våldet kommer eskalera 
ytterligare. 
  

Men våldet du utövade lämnade inte enbart spår i de akter som ledde till ett domslut. 
Våldet sitter kvar i min kropp. Det ilar genom blodet när jag hör ditt namn nämnas, 
eller ännu värre – när jag hör din röst i telefonluren. En rättegång sätter inte punkt för 
skräcken, den är bara en själlös formalitet (Drougge, 2007, s.294).  

Gå vidare i livet till normal vardag 
Konsekvenserna av att ha levt i en våldsutsatt relation i många år är att kvinnorna numera har 
svårt att känna tillit till andra människor. De beskriver även att de har bekymmer med att våga 
låta någon komma nära inpå livet igen. Några av kvinnorna har fått nya partners men att det 
varit en svår process att släppa in dem på djupet. Kvinnorna upplever än idag en rädsla över 
vissa situationer, såsom när någon höjer rösten eller när en hand höjs. De beskriver hur våldet 
ibland gör sig påmind och hur deras kroppar reagerar med att spänna sig och förbereda sig för 
att få ett slag. Vissa platser och dofter som kan vara kopplade till deras tidigare män kan skapa 
tillbakablickar vilket upplevs som psykiskt påfrestande. De beskriver även känslan av att de 
numera värdesätter de små sakerna i livet såsom att kunna styra över sin egen tid, somna utan 
rädsla och att kunna planera vardagen.  !

Kroppen ställer in sig på att nu smäller det. Adrenalinet rusar, ångesten slår till, hjärtat 
börjar banka. Det kan vara objektivt oskyldiga händelser. Någon som höjer rösten på 
ett visst sätt. Någon som gör något oväntat, och jag är tillbaka i min gamla ångest. Och 
det finns ingen som förstår. Jag vet inte ens om jag själv förstår (Carlshamre, 2006, s.
107).  !

Vägen tillbaka till en normal vardag beskriv som tids- och energikrävande. Kvinnorna som 
levt inom strama ramar och i en kraftig isolering under många år ska nu påbörja 
bearbetningsprocessen för att finna tillbaka till en fungerande tillvaro. Denna process beskrivs 
som mer svårhanterlig än vad kvinnorna har räknat med. Känslor av hat, ilska och besvikelse 
infinner sig efter relationens slut. Kvinnorna beskriver även en djup sorg över att relationen 
inte blev som de hade tänkt sig. Den starka kärleken som en gång funnits mellan paret är 
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något som upplevs svårt att släppa taget om då det ständiga hoppet om att en förändring 
skulle ske hade funnits under hela relationens gång. Dessa negativa och tunga känslor har 
blandats med emotioner av tomhet och saknad till männen de lämnat. Även om den 
destruktiva relationen bjudit på en kraftig rädsla, smärtsamt våld och en ständig förnedring så 
har det stundvis också funnits bra perioder. Kvinnorna beskriver att en del av bearbetningen 
har inneburit att behöva acceptera känslorna av att få känna saknad till sina män och den 
relationen de en gång hade.  !

Men fastän du visade mig allt vad kärlek inte är tänker jag inte förneka kärleken som 
var. Att vägra erkänna den vore lika dumt som att spotta i motvind. En del av mig är 
för alltid förlorad i denna kärlek (Drougge, 2007, s.415).  !

Med tiden når kvinnorna insikt av att ett förhållande inte ska innehålla våld och en ständig 
rädsla, utan ska bygga på ömsesidig respekt mellan båda parterna. Kvinnorna är överens om 
att det är förövaren som bär ansvaret för våldet och att det aldrig är kvinnans fel. De mår idag 
bra men beskriver att de ärr de fått i själen aldrig helt kommer att försvinna utan är något de 
får bära med sig i resten av sina liv 

Resultatsammanfattning 

Våld i nära relationer leder till att kvinnorna tvingas anpassa hela sin tillvaro efter männen. 
Känslan över en ständigt krympande tillvaro befinner sig hos dem. Då männen ständigt har en 
förklaring till våldet under den första tiden inser inte kvinnorna allvaret i det hela förrän deras 
livsvärld präglas av rädsla, maktlöshet, skuld och skam. Då frekventa kränkningar 
förekommer bryts kvinnornas självkänsla ner och de börjar till slut tro på orden som sägs. 
Kvinnorna upplever ett ständigt illabefinnande som drabbar dem fysiskt och psykiskt. Medan 
våldet fortsätter i hemmet lever ändå kvinnorna på hoppet om att en förändring kommer att 
ske och att männen ska komma till insikt om skadorna våldet orsakar. Detta för att bli de män 
som kvinnorna en gång mött. Då denna dag aldrig kommer och våldet mer och mer eskalerar 
kommer kvinnorna till insikt att de måste lämna förhållandet. De faktiska uppbrottet sker i de 
flesta fall kring en så pass allvarlig händelse att kvinnorna fruktar för sitt liv. Trots stöd från 
både anhöriga och olika myndigheter beskrivs också ett svek där de anhöriga väljer männens 
sida och myndigheterna inte alltid håller vad de lovar. Kvinnorna beskriver sig viljestarka i 
samband med beslutet att lämna deras relation. Trots de motgångar och svårigheter de stöter 
på så kämpar de ändå vidare i hopp om att en dag bli fria och kunna leva ett normalt liv.  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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva i en våldsutsatt 
relation. Då studien belyser kvinnors subjektiva upplevelser anser Henricson och Billhult 
(2017) den kvalitativa studieform vara mest lämplig då den avser att studera levda 
erfarenheter.  Självbiografier valdes som datamaterial för att kunna besvara studiens syfte då 
kvinnornas egna ord och erfarenheter önskades att undersökas. En intervjustudie hade även 
varit en lämplig metod för att svara på studiens syfte. Intervjuer ger kvinnor möjlighet att 
kunna uttrycka sina erfarenheter med egna ord samt att följdfrågor hade kunnat ställas. Enligt 
Danielsson (2017) är det lämpligt att använda intervjuer som datainsamlingsmetod för att 
kunna förstå ett fenomen eller en situation. Denna metod valdes bort på grund av begränsad 
tidsram samt att författarna ansåg att självbiografierna innehöll tillräcklig information för att 
kunna svara på studiens syfte. Självbiografier valdes då materialet under en längre tid hunnit 
bearbetats av de utsatta kvinnorna. Detta innebär att kvinnorna lyft fram de mest väsentliga i 
deras erfarenheter och ger en detaljerad beskrivning av deras tillvaro vilket ses som en fördel. 
En nackdel kan vara att kvinnorna medvetet väljer bort relevant fakta på grund av offentlig 
publicering samt att följdfrågor inte kan ställas. Självbiografier valdes istället för 
vetenskapliga artiklar då materialet i självbiografierna inte redan var tolkat av andra 
författare. Därmed minskade risken för feltolkning. Dahlborg Lyckhage (2012) menar på att 
datamaterialet ska utgå från primärkällan för att undvika förvrängning av materialet längs 
vägen.  

För att få fram de självbiografiska böckerna användes LIBRIS som sökdator. Då LIBRIS är 
den nationella bibliotekskatalogen ansågs denna databas vara tillräcklig för att få fram 
relevanta självbiografier. Sökningen skedde i två omgångar med olika sökord för att få fram 
önskat material och dessa skulle motsvara syftet med studien. Andra ord hade kunnat 
användas för att få fram andra relevanta självbiografier. Trots att det fanns fler självbiografier 
som hade kunnat svara på studiens syfte och eventuellt lyfta fram nya huvudfynd till resultatet 
ansåg författarna att de fem valda självbiografierna var tillräckligt omfattande. Detta då 
kvinnorna var i olika skeenden i livet, i olika åldrar, från olika delar av Sverige samt att det 
fanns en författare som valde att flytta utomlands med sin partner. Då tillräckligt med material 
framkom i de två sökningarna valdes det att inte göra fler sökningar. En avgränsning gjordes 
för att endast få fram böcker skrivna på svenska och som materialtyp valdes böcker vilket 
exkluderar ljudböcker samt e-böcker. Detta gjordes då bokformat upplevdes som enklare 
material att hantera. 

För att analysera datamaterialet användes kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman 
och Hällgren-Graneheim (2017). För att stärka tillförlitligheten i analysen har allt datamaterial 
lästs ett flertal gånger, analyserats, reflekterats och diskuterats och ett kategorisystem har 
utvecklats. Detta tillvägagångssätt rekommenderas av Lundman och Hällgren-Graneheim 
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(2017). Urval och analysmetod är noga beskriven i studien för att stärka tillförlitligheten. 
Citat har inkluderats för att möjliggöra en bedömning av tillförlitligheten. Om läsaren kan 
följa tillvägagångssätt på ett detaljerat vis så ökar trovärdigheten och överförbarheten. Detta 
sätt anses vara ett tillförlitligt tillvägagångssätt enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 
(2017). Tillförlitligheten stärktes i analysprocessen genom att författarna till studien har 
reflekterat över innehållet. Genom att författarna har kunnat diskutera materialet mellan 
varandra för att finna likheter och skillnader så ökar tillförlitligheten (Lundman och Hällgren-
Graneheim, 2017). Vidare beskrivs begrepp för att påvisa studiens tillförlitlighet. Dessa 
begrepp är pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet.  

Trovärdighet handlar om studiens giltighet och i vilken utsträckning som de valda fenomenet 
blivit studerat. Här ställs frågor om syftet och om de eventuella frågeställningarna blivit 
besvarat med hjälp av den valda metoden (Henricson, 2012). Enligt Lundman och Hällgren-
Graneheim (2017) är det betydelsefullt att urskilja den röda tråden genom hela arbetet för att 
få en god trovärdighet. Det ska vara enkelt att följa den röda tråden från bakgrund, resultat, 
diskussion samt slutsats. Syftet ska vara tydligt och resultatet ska svara mot syftet. Under 
studiens gång har materialet lästs igenom för att vara tydligt, svara på syftet och för att 
bibehålla den röda tråden. De fem självbiografier som valdes ut skiljer sig åt i åldrar hos 
kvinnorna och deras olika skeenden i livet vilket skapar variation enligt Wallengren och 
Henricson (2014). 

Enligt Henricson (2012) handlar tillförlitligheten om studiens pålitlighet och möjligheten till 
att replikera studien. Detta är något som kan möjliggöras genom att ha en utförlig redovisning 
av metoddelen. Pålitlighet handlar om att reflektera över förförståelsen i studien. Lundman 
och Hällgren-Graneheim (2017) beskriver vikten av att förförståelsen har hanterats för att öka 
tillförlitligheten i resultatet. Under arbetets gång har författarna tydliggjort sina förutfattade 
meningar genom att diskutera kring egna erfarenheter och tankegångar gällande ämnet. Dessa 
skrevs ner och skapade en förutsättning för att en grundlig analys av datamaterialet kunde ske. 
En öppenhet inför studien bibehölls och genom detta kunde ett undvikande av att 
förförståelsen påverkade resultatet ske.  

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultat kan föras över till andra grupper eller 
situationer. Utifrån pålitlighet, trovärdighet och tillförlitlighet kan det bedömas om resultatet i 
arbetet går att överföra till andra situationer eller kontext (Henricson, 2012). Lundman och 
Hällgren-Graneheim (2017) beskriver att det krävs en detaljerad beskrivning av 
datainsamling, urval, analys och deltagare för att kunna bedöma överförbarhet. Genom att 
författarna beskrivit tillvägagångssättet är beskrivit på ett detaljerat vis möjliggör det för 
läsaren att själv kunna bedöma om resultatet är överförbart till egen verksamhet.  

Resultatdiskussion 
Resultaten tydliggör att kvinnorna i början av en relation kan skönja partners våldsamma 
egenskaper trots ett kärleksfullt förhållande. Relationerna mellan männen och kvinnorna 
förändras och att i början visar männen ånger över sina handlingar. Det sker ett ständigt 
tilltagande av anpassning från kvinnornas sida och deras livsvärld blir allt mindre. I en studie 
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av Enander och Holmberg (2008) framgår att de starka kontrasterna mellan våld och ömhet 
gör att kärleken upplevs vara mer kraftfull i våldsutsatta relationer än i jämförelse med icke-
våldsutsatta relationer. Bostock, Plumpton och Pratt (2009) menar att kvinnor hamnar i en 
stark beroendeposition till sina män samtidigt som de känner samhörighet till dem, vilket får 
kvinnorna att kämpa vidare för att relationen ska fungera. Då mannen fortfarande visar ånger 
över sina handlingar kan det finnas en chans till att han vill förändra sitt beteende. Ju tidigare 
våldet kan förhindras desto mindre både fysiska och psykiska skador blir offret utsatt för. I 
mötet med våldsutsatta kvinnor är det viktigt att sjuksköterskan skapar trygghet och tillit så 
att kvinnor kan öppna upp sig och berätta om våldet (Eliasson, 2000). Vid misstanke om att 
våld förekommer i hemmet kan det vara en fördel att även kunna samtala med förövaren och 
inte enbart med den utsatte för att kunna erbjuda stöd och information om var denne kan 
vända sig. Det kan finnas en fördel att i det tidiga stadiet av våldet, försöka erbjuda mannen 
stöd över sitt våldsbeteende. Sjuksköterskan har ett ansvar att ta kliniska beslut som ger en 
ökad möjlighet till att förbättra patientens hälsa. De ska även kunna hantera hälsoproblem, 
sjukdom och funktionsnedsättning för att hjälpa patienten att uppnå ett välbefinnande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt att få 
information om vilken vård och behandling som finns tillgänglig för att få den hjälp som 
behövs.  

Av resultaten framkommer den fysiska och psykiska misshandeln som smärtsam och 
förnedrande. Trots de fysiska slagen och smärtan som uppstår upplever kvinnorna de psykiska 
kränkningarna vara de värsta. Detta kan bero på att orden och kränkningarna som kvinnorna 
får höra om sig själva blir deras verklighet. Våldet leder till ett psykiskt nedbrytande på grund 
av att aldrig veta när nästa slag kommer att inträffa (Ridell, Ford-Gilboe & Leipert, 2009). 
Kvinnor är ofta medvetna om att det männen gör mot dem är fel och att skulden ligger i 
mannens personlighet och inte i dem själva. Trots detta väljer de ändå att bortse från det och 
tar på sig skulden (Scheffer-Lindgren & Renck, 2008). Den psykiska nedbrytningen som 
kvinnan utsätts för kan leda till ett lidande. Det lidande som berör hela människans livsvärld 
orsakar ett livslidande (Wiklund, 2003). Vid förfrågan av sjukvårdspersonal om kvinnorna blir 
utsatta för misshandel framkommer olustkänslor då de inte kan identifiera sig som ett 
misshandelsoffer (Taylor, Bradbury-Jones, Kroll & Duncan, 2013). Detta beror på att det 
psykiska våldet blivit ett normalt inslag i vardagen och leder till upplevelsen att de inte har 
något att söka hjälp för. För att kunna öka tryggheten hos kvinnor i dessa situationer kan en 
kontaktperson utses. Det ger kvinnorna en möjlighet att lyfta deras funderingar samt att kunna 
ge dem information om vad som räknas till misshandel. Då kvinnor får träffa samma 
vårdpersonal kan en tillit skapas. När de känner förtroende och tillit kan de våga öppna upp 
sig och berätta mer om sin situation (Taylor et al., 2013). I kompetensbeskrivningen för 
sjuksköterska framkommer vikten av att patienten blir sedd och förstådd utifrån deras 
individuella behov och värderingar. Detta för att skapa möjligheter och goda förutsättningar 
för kontakter i vårdkedjan. Mötet ska utgå från patientens berättelser och det ska ske med en 
ömsesidig öppenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Travelbee (1971) ska 
sjuksköterskan i mötet reflektera, resonera och överväga genom att använda sig själv 
terapeutiskt. Sjuksköterskan kan då analysera och sammanställa och därigenom identifiera 
och tillgodose individens behov. 
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Av resultaten framgår att kvinnorna upplever känslomässigt kaos som maktlöshet, rädsla, 
skuld och skam. Dessa upplevelser leder till en dålig självbild vilket gör kvinnorna svaga och 
osäkra. Till följd av detta skapas en ständigt dalande självkänsla. Kvinnor som lever i 
våldsutsatta relationer upplever ofta känslor av skuld och skam. Detta på grund av att många 
kvinnor, innan de hamnat i destruktiva relationer, kan ha identifierat sig själva som starka 
individer och skäms därför över att de inte haft styrkan att lämna relationen tidigare (Scheffer-
Lindgren & Renck, 2008). I en studie skriven av Bradbury-Jones et al. (2013) framgår att 
kvinnor väljer att inte söka vård då de har en såpass låg självkänsla att de inte anser sig vara 
värdiga sjuksköterskors tid. Detta är viktigt att ha i beaktande i mötet med patienter som blivit 
utsatta för våld i nära relationer och därför ge möjlighet att möta patienten på den nivån hon 
befinner sig i. Detta kan göras genom att sjuksköterskan aktivt lyssnar på patientens berättelse 
och bemöter frågorna på ett respektfullt sätt. Höglund (2010) beskriver att en ytterligare 
faktor som kan väcka skuld- och skamkänslor hos kvinnor som är utsatta för våld är det 
rådande genusperspektivet som finns i samhället. Då samhället blir allt mer jämställt kan det 
skapas en idé hos kvinnan om att det inte längre är lika vanligt och normalt att kvinnor blir 
slagna av sina män vilket kan leda till att de känner sig mer ensamma i sin utsatthet. Det är 
därför viktigt att sjuksköterskan lyssnar in dessa erfarenheter och ger patienten den 
information som behövs för att undvika ett eventuellt lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Sjuksköterskan behöver förmedla att det finns många kvinnor som lever i liknande 
relationer, detta för att få kvinnan att förstå att hon inte är ensam i sin utsatthet. Eriksson 
(1994) beskriver betydelsen av att bekräfta en annan persons lidande då det skapar en trygghet 
hos individen, vilket i sin tur skapar en möjlighet att kunna läka. Genom att som 
sjuksköterska ge stöd genom att bekräfta lidandet kan kvinnan få en förståelse för att hennes 
känslor är helt normala. När en individ når en acceptans över sitt mående och sin situation kan 
en läkningsprocess lättare börja (Eriksson, 1994).  

Kvinnorna har en önskan om att bli tillfrågade från utomstående personer som exempelvis 
vårdpersonal, anhöriga och myndigheter gällande vad som pågår i hemmet. Detta för att 
kunna få adekvat stöd och hjälp för att ta sig ur relationen. Chang et al. (2004) beskriver att 
det är viktigt att ställa frågan till kvinnor om de är utsatta för våld i hemmet. Om minsta 
misstanke föreligger bör en fråga ställas. Kvinnor menar att det är viktigt att ha en rutin där 
vårdpersonal frågar om allt står rätt till i hemmet. De önskar även att vårdpersonal kan lämna 
en kort information i form av broschyrer eller telefonnummer om de föreligger en högre 
misstanke om att kvinnan lever i en våldsutsatt relation men inte riktigt känner sig redo att 
berätta. Kvinnor framhåller också värdet i att ha en säker miljö där mannen inte är med inne i 
undersökningsrummet när frågan ställs (Chang et al., 2004). Genom dessa åtgärder ges en 
chans för kvinnorna att bearbeta informationen de får. När de själva känner sig redo kan de ta 
kontakt med vården för att få stöd och hjälp i sin situation. Det är viktigt att värna om 
patientens självbestämmande och integritet och därför ta allt i den takt som känns bekväm för 
individen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Om patienten begär en fast vårdkontakt har 
individen rätt till detta, för att tillgodose behovet av trygghet och säkerhet enligt Patientlagen 
(SFS, 2014:821). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) anges att den enskilde själv ska 
kunna få tillgång till att välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt val av det 
geografiska området inom landstinget. Detta kan vara fördelaktigt för kvinnan då hon själv 
kan bestämma miljö och genom det ges möjligheten till att vara mer anonym. Sjuksköterskan 
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försöker inge trygghet till patienten genom sin kunskap och förmåga att agera i olika 
situationer. Att stödja handlar om att som sjuksköterska hålla sina löften och att finnas 
tillgänglig när behov uppstår. Sjuksköterskans stödjande roll är att öka patienters 
självförtroende för att bidra till ett bättre välbefinnande för patienten. Sjuksköterskan 
förbereder patienten genom att informera om den befintliga situationen och skapa trygghet i 
tillvaron. Detta kan ses som specifika delar inom omvårdnad i ett sjuksköterske-patientmöte 
(Stoltz, Pilhammar-Andersson & Willman, 2006).  

Av resultaten framgår att kvinnorna upplever att vägen ur våldet och den efterföljande 
processen är en vändpunkt när de inser att livet blivit en överlevnadsfråga. I de flesta fall är 
det specifika händelser som leder dem till insikt som gör att det inte längre går att blunda för 
tillvaron de befinner sig i. Nästa steg handlar om att bryta upp från relationen, känna sig 
känslomässigt fri och sedan bearbeta upplevelserna för att kunna förstå vad utsattheten 
handlat om (Holmberg & Enander, 2010). Chang et al. (2006) menar att när kvinnor når insikt 
av att relationen inte går att rädda börjar de förbereda sig på att lämna sin man genom att 
exempelvis spara pengar, skapa ett kontaktnät och psykiskt försöka släppa taget. Vändpunkten 
för de utsatta kvinnorna sker då de inte längre kan bortförklara våldet utan får en insikt kring 
det faktiska allvaret av det. En förklaring till att det tar tid för kvinnorna att inse att 
situationen är ohållbar kan kopplas samman med krishantering. Cullberg (2006) beskriver att 
en kris kan utlösas av olika saker. I detta fall kan den framkallande faktorn bestå av en 
specifik våldshandling. När en individ befinner sig i en kris är det viktigt att professionellt 
stöd erbjuds. När kvinnor som lever i en våldsutsatt relation kommer i kontakt med sjukvård 
så är det bland annat sjuksköterskans ansvar att ge dessa kvinnor information om vilket stöd 
de har rätt till (SOSFS 2014:4). Att ge och få bekräftelse är en medveten del i att vara 
stödjande. Att få bekräftelse från sjuksköterskan kan göra att kvinnan orkar fortsätta att ta sig 
ur våldet. Trots dagens upplysta samhälle och stor tillgänglighet till information som går att få 
så går det inte att förutsätta att patienter är medvetna om sina rättigheter. I en sådan utsatt 
situation som dessa kvinnor befinner sig i så är det av stor betydelse att de får rätt hjälp och 
information. Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsen (2017) värna om patientens rättigheter, 
möjligheter och behov för att kunna vägleda dem till rätt kontakt och till rätt stöd i 
vårdkedjan. I de fall då kvinnan inte får rätt stöd och kontakt inom vården kan ett vårdlidande 
skapas. Det kan ske om kvinnorna ständigt blir vidareslussade till olika instanser eller om de 
upplever att ingen tar dem på allvar. Vårdlidande är något som kan uppkomma då patienten 
inte får stöd och adekvat hjälp inom vården (Wiklund, 2003).  

Resultaten tydliggör att kvinnorna upplever att det tar lång tid efter relationens avslut innan 
de kan känna glädje och uppleva ett välbefinnande igen. Konsekvenserna av att ha levt i en 
våldsutsatt relation upplevs som ett jobbigt inslag då minnen ständigt väcks om våldet de 
utsatts för. Chang et al. (2006) framhåller att processen oftast är längre än vad kvinnor 
förväntat sig och menar att många har en föreställning av att så fort de lämnat sina män så ska 
de må bra, vilket oftast inte är fallet. Enligt Enander och Holmberg (2008) tar 
separationsprocessen tid och det starka emotionella bandet finns kvar länge efter relationens 
avslut. Den starka känslan av skuld som kvinnorna under lång tid burit på försvinner först när 
de når insikt av att de blivit utsatta för misshandel och acceptansen av att relationens brister 
och fel inte beror på dem. Somatiska reaktioner, såsom svettningar och högre 
andningsfrekvens, kan upplevas i situationer som påminner kvinnor om våldet de drabbats av 
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(Scheffer-Lindgren & Renck, 2008). Nyorienteringsfasen, som är den sista fasen i 
krishantering innebär att individen försonar sig med det som hänt, men att ärren alltid finns 
kvar (Cullberg, 2006). Genom att möta patienter på ett individuellt plan och aktivt identifiera 
vad hälsa och välbefinnande betyder för den enskilde ökar förutsättningar för att detta främjas 
och uppnås. Sjuksköterskor ansvarar för att individens integritet och värdighet ska bevaras 
och att patienten ska bli bemött utifrån dess individuella behov (Socialstyrelsen, 2017). 
Kommunikation är ett viktigt redskap för att sjuksköterskan ska kunna ge en god och 
individanpassad vård. Det är den del av de mellanmänskliga som skapar förutsättningar för att 
få en förståelse mellan människor (Illman & Nynäs, 2017). Travelbee (1971) menar att 
omvårdnaden kan stärkas genom kommunikation och upprättandet av den mellanmänskliga 
relationen. Detta är viktigt för att kunna stödja den utsatta kvinnan och att lindra lidandet. 
Detta innebär att en meningsfull relation uppnåtts vilket understöds av att sjuksköterskan 
kontinuerligt har lindrat patientens lidande. 

Konklusion 
Denna studie har bidragit med kunskap och förståelse för kvinnor som lever i en våldsutsatt 
relation. Kvinnorna upplever att en våldsutsatt relation kan innebära lidande och påfrestningar 
som påverkar kvinnors hälsa negativt. Den destruktiva relationen påverkar kvinnornas 
självbild och resulterar i dålig självkänsla. Våldet skapar också känslor så som rädsla, skuld 
och skam. Familj och anhöriga uppges som viktiga stöttepelare för att situationen ska bli 
hanterbar för kvinnorna, främst när de når vändpunkten och väljer att lämna relationen. 
Kvinnorna vågar inte öppna upp sig och berätta om våldet utan det kan ta lång tid att inse att 
de måste ta steget ur våldet och gå vidare i livet. Att skapa en miljö samt bygga en 
vårdrelation med tillit, trygghet och den mellanmänskliga relationen skulle bidra till att 
kvinnor vågar berätta om våldet. Detta är grund för att kunna hjälpa dessa kvinnor att uppnå 
hälsa och välbefinnande. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studien tydliggör kvinnornas erfarenheter av att leva i en våldsutsatt relation och belyser 
viktiga delar i våldsprocessen, de emotionella faktorerna som kvinnorna upplever och 
bearbetningen som följer. Genom att tydliggöra kvinnors upplevelser av våld i nära relationer 
så kan sjuksköterskor få en ökad möjlighet att försöka förstå hennes situation och därmed ge 
en individualiserad vård. Vid mötet med den misshandlade kvinnan har sjuksköterskan 
möjlighet att ge kvinnan både stöd och hjälp. För att kunna göra detta så krävs det kunskap. 
Genom att få ökad kunskap i ämnet så skulle sjuksköterskor kunna våga ställa frågor till 
kvinnor som misstänks vara utsatta för misshandel. Därmed finns det möjligheter i att 
identifiera misshandlade kvinnors ohälsa och lidande som är viktiga att ha kännedom om för 
att erbjuda hälsa och välbefinnande. Förslag till fortsatt forskning kan vara att studera vilka 
faktorer som gör att kvinnan kan känna tillit att berätta om sin situation till sjuksköterskan. 
Vilka insatser som krävs från sjukvårdspersonal för att kvinnor tidigare ska våga berätta vad 
som sker i hemmet och kan dessa insatser leda till att fler kvinnor väljer att lämna sina män. 
Det vore även intressant att undersöka bearbetningsprocessen efter relationens avslut för att se 
vilka faktorer som är betydelsefulla för att nå hälsa och välbefinnande igen.  

!  23



!

REFERENSER 

Blomqvist, M. (2014). En vacker dag lämnar jag honom. Stockholm: Ordberoende förlag.  
     
Bostock, J., Plumpton, M. & Pratt, R. (2009) "Domestic Violence Against Women: 
Understanding Social Processes and Women's Experiences" Journal of Community och 
Applied Social Psychology, 19, 95-110. 
      
Bradbury-Jones, C., Taylor, J., Kroll, T. & Duncan, F. (2014). Domestic abuse awareness and 
recognition among primary healthcare professionals and abused women: a qualitative 
investigation. Journal Of Clinical Nursing, 23(21/22), 3057-3068 12p. doi:10.1111/jocn.
12534  
     
Brottsförebyggande rådet, Brå. (2014:8). Brott i nära relationer - en nationell kartläggning. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Hämtad 28 november, 2017, 
från 
https://www.bra.se/download/18.9eaaede145606cc8651ff/1399015861526/2014_8_Brot 
  t_i_nara_relationer.pdf !
Brottsförebyggande rådet, Brå. (2017). Kriminalstatistik 2016 anmälda brott - slutlig statistik. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Hämtad 28 november, 2017, från https://www.bra.se/
d o w n l o a d / 1 8 . 5 4 8 4 e 1 a b 1 5 a d 7 3 11 4 9 e 3 a 8 1 c / 1 4 9 0 8 5 9 0 2 9 7 9 3 / S a m m a n f a t t n i 
  ng_anmalda_2016.pdf !
Carlshamre, M. (2006). Den oslagbara - En personlig skildring av våld i kärlekens namn. 
Stockholm: Bokförlaget DN.  
      
Chang, J., Dado, D., Ashton, S., Hawker, L., Cluss, P., Buranosky, R. & Scholle, S. (2006). 
Understanding behavior change for women experiencing intimate partner violence: mapping 
the ups and downs using the stages of change. Patient Education & Counseling, 62(3), 330- 
339.  !
Chang, J., Decker, MR., Moracco, KE., Martin, S., Petersen, R. & Frasier, PY. (2004). Asking 
about intimate partner violence: advice from female survivors to health care providers. 
Patient Education and Counselin, 59(2), 141–147. !
Codex. (2017). Forskarens etik. Hämtad den 30 november, 2017, från http://www.codex.vr.se/
forskarensetik.shtml !
Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur. !
Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa & vårdande. Stockholm: Natur och Kultur. 

!  24

https://www.bra.se/download/18.9eaaede145606cc8651ff/1399015861526/2014_8_brot%20%C2%A0%C2%A0t_i_nara_relationer.pdf
https://www.bra.se/download/18.5484e1ab15ad731149e3a81c/1490859029793/Sammanfattning_anmalda_2016.pdf
http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml


!
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2013). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur 
och kultur. !
Dahlborg Lyckhage, E. (2012). Att analysera berättelser (narrativer). I  Friberg, F. (Red.), 
Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 161-172). Lund: 
Studentlitteratur. !
Danielsson, E. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 
och metod - Från idé till examination inom omvårdnad (285-299). Stockholm: 
Studentlitteratur. !
Drougge, U. (2007). Boven i mitt drama kallas kärlek. Stockholm: Bazar förlag AB.  
     
Ekbrand, H. (2006). Separation och mäns våld mot kvinnor. (Doktorsavhandling, 
Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg). Hämtad 29 november, 2017, 
från https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/546/1/Ekbrand2006.pdf !
Eliasson, P-E. (2000). Män, kvinnor och våld - att förstå och förändra våldsamt beteende. 
Stockholm: Carlsson bokförlag. !
Enander, V. & Holmberg, C. (2008). Why does she leave? The leaving process(es) of battered 
women. Heal th Care for Women In ternat ional , 29(3) , s 200-226. doi :
10.1080/07399330801913802 !
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Arlöv: Liber utbildning. 
     
Graaf, M. (2006). Det ska bli ett sant nöje att döda dig. Stockholm: Lind & Co.  !
Hedrenius, S. & Johansson, S. (2013). Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser - 
att stärka människors motståndskraft. Stockholm: Natur & kultur. !
Heimer, G., Björck, A. & Hogmark, S. (2003). Att möta kvinnor som utsatts för misshandel 
och våldtäkt - Ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdens personal. (Rev. uppl.). 
Uppsala universitet: Rikskvinnocentrum. !
Heimer, G., Björck, A. & Kunosson, C. (2014). Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar. 
Lund: Studentlitteratur AB. 

Helsingforsdeklarationen. (2013).WMA Declaration of Helsinki- Ethical Principles for 
medical research involving human subject. Hämtad 21 mars, 2018, från https://www.wma.net/
policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for- medical-research-involving-
human-subjects/ 

!
!  25

https://doi.org/10.1080/07399330801913802
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fwww.wma.net%252Fpolicies-post%252Fwma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-&h=ATOS6SNw_TEVzBMX7FTn9hSCzvD1oxanIrHgz-1EDtNq6Sm3LttVuRcoyexJXkZxpAI5rqfysUPmRS7qJIzDxC0m-YHVzN2f9aZ71dCTfOiTnlx20153Rg


Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - 
Från idé till examination inom omvårdnad (471-479). Stockholm: Studentlitteratur. 

Henricson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod - Från idé till examination inom omvårdnad (111-119). Stockholm: 
Studentlitteratur. 

Holmberg, C. &. Enander, V. (2010). Varför går hon? Om misshandlade kvinnors 
uppbrottsprocess. Lund: Studentlitteratur AB. !
Höglund, A. (2010). Genusperspektiv på att rutinmässigt tillfråga kvinnor om våld i nära 
relationer. I Berglund (Red.), Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. (s.
105-111). Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).  

Illman, R. & Nynäs, P. (2017). Kultur, människa, möte – Ett humanistiskt perspektiv (2:a 
uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Karakurt, G., Smith, D. & Whiting, J. (2014). Impact of Intimate Partner Violence on 
Women's Mental Health. Journal Of Family Violence, 29(7), 693-702. doi:10.1007/
s10896-014-9633-2  

Klippberg, R. (2016). Under en mans vingar: en biografi om kontroll och narcissism. 
Stockholm: Books on Demand.  

Lundman, B. & Hällgren-Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I B. Höglund- 
Nielsen & M. Granskär (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 
211-226). Lund: Studentlitteratur. !
Lövestad, S. & Krantz, G. (2012). Men’s and women’s exposure and perpetration of partner 
violence: an epidemiological study from Sweden. BMC Public Health, 12:945. doi:
10.1186/1471-2458-12-945 !
McCabe, C. (2002). Nurse-patient communication: un exploration of patients´ experiences. 
Journal of Clinical nurcing, 13, 41-49. doi:10.1111/j.1365-2702.2004.00817.x !
Nationellt centrum för kvinnofrid. (2017) Uppbrottsprocessen. Hämtad 29 november, 2017, 
från http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/uppbrottsprocessen/ !
Persson T. (1995). Att möta människor i kris: om kristeori och krisbistånd. Lund: 
Studentlitteratur. !
Pico-Alfonso, M., Garcia-Linares, M., Celda-Navarro, N., Blasco-Ros, C., Echeburuá, E. & 
Martinez, M. (2006). The Impact of Physical, Psychological, and Sexual Intimate Male 
Partner Violence on Women's Mental Health: Depressive Symptoms, Posttraumatic Stress 
Disorder, State Anxiety, and Suicide. Journal of Women's Health, 15(5), 599-611. doi:
10.1089/jwh.2006.15.599 

!  26

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/uppbrottsprocessen/


!
Rehnsfeldt, A. & Eriksson K. (2004). The progression of suffering implies alleviated 
suffering. Scand J Caring Sci, 18(3), 264-72. !
Riddell, T., Ford-Gilboe, M. & Leipert, B. (2009). Strategies used by rural women to stop, 
avoid, or escape from intimate partner violence. Health Care for Women International, 30(1- 
2), 134-159.  !!
SBU (2015). Riskfaktorer för våld i nära relationer. Stockholm: Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering. Hämtad 30 november, 2017, från http://www.sbu.se/
contentassets/a1679ae8e9ca4a4a9ab9a35f755554aa/riskfaktorer-for-vald-i-nara-relationer.pdf !
Scheffer-Lindgren, M. & Renck, B. (2008). It is still so deep-seated, the fear: psychological 
stress reactions as consequences of intimate partner violence. Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, (15), 219-228.  !
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 10 januari, 
2018, från  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 !
SFS, 2014:821. Patientlagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad den 28 februari, 
2018, f rån ht tps : / /www.r iksdagen.se /sv/dokument- lagar /dokument /svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 !
Socialstyrelsen. (2017). Utsatta för våld i nära relationer. Stockholm: Socialstyrelsen. 
Hämtad 6 december, 2017, från http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/
valdinararelationer/valdsutsatta !
SOSFS 2014:4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. 
Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 30 november, 2017, från https://www.socialstyrelsen.se/
Lists/Artikelkatalog/Attachments/19441/2014-5-7.pdf !
Stoltz, P., Pilhammar-Andersson, E. & Willman, A. (2006). Support in nursing - an 
evolutionary concept analys. International Journal of Nursing Studies, (44), 1478-1489. doi:
10.1016/j.ijnurstu.2006.07.014!!
Stryhn, H. (2007). Etik och omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. !
Svensk sjuksköterskeförening, SSF (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska. Hämtad den 15 januari, 2018, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-
svensk-s jukskoterskeforening/publ ika t ioner-svensk-s jukskoterskeforening/
kompetensbeskr ivn ingar-publ ika t ioner /kompetensbeskr ivn ing- leg i t imerad-
sjukskoterska-2017-for-webb.pdf !

!  27

http://www.sbu.se/globalassets/publikationer/upplysningstjanst/pdf_er/riskfaktorer-for-vald-i-nara-relationer.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19441/2014-5-7.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.07.014
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf


Taylor, J., Bradbury-Jones, C., Kroll, T. & Duncan, F. (2013). Health professionals' beliefs 
about domestic abuse and the issue of disclosure: a critical incident technique study. Health & 
Social Care In The Community, 21(5), 489-499. doi:10.1111/hsc.12037  !
Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. (Upplaga 2). Philadelphia: F. A. Davis 
Company. !
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. !
Wallengren, C. & Henricson, M. (2014). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 
examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - Från idé till 
examination inom omvårdnad (481-496). Stockholm: Studentlitteratur.  !
Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Lund: Studentlitteratur AB. !
Wiklund, L. (2014). Vårdande vid psykisk ohälsa. Lund: Studentlitteratur AB. !
Wiklund, L. (2014). Lidande – en del av människans liv. I Friberg, F. & Öhlén, J. (Red). 
Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s.269-295). Studentlitteratur !
WHO. (2017). Violence against women. Hämtad 28 januari, 2018, från http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs239/en/  
World Medical Association. (2013). WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for 
Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 7 december, 2017, från https://
www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-
research-involving-human-subjects/ 
     
Wilson, KS., Silberberg, MR., Brown, AJ. & Yaggy, SD. (2007). Health needs and barriers to 
healthcare of women who have experienced intimate partner violence. Journal of Women ́ s 
health, 16(10), 1485-1498. !!
!

!  28


