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Sammanfattning      

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett hot mot kvinnors fysiska och psykiska hälsa. 

Våldet är till stor del ett problem som är dolt för omgivningen. Kvinnorna berättar inte 

om sin situation på grund av bland annat skuld- och skamkänslor och av rädsla för 

männen. Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i arbetet med att upptäcka och 

behandla våldsutsatta kvinnor. För att kvinnorna ska kunna få en adekvat vård är det är 

viktigt att våldet uppmärksammas som bakomliggande orsak till ohälsan. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att ge kvinnorna ett gott bemötande och skapa en positiv 

vårdrelation, hon behöver då kunskap om området och insikt i kvinnornas situation. 

Detta kan fås genom att ta del av kvinnornas livsvärld. Vårt syfte var att beskriva 

kvinnors upplevelser av att leva i nära relationer där de utsätts för våld. Metoden som 

användes var kvalitativ analys av självbiografier. Fyra böcker analyserades och tre 

kategorier framkom: Att lida, Att möta utomstående och Att kämpa för relationen. I 

resultatet presenteras dessa kategorier samt underkategorier. Kvinnorna beskriver 

känslor av rädsla, isolering och skam som uppkom till följd av att leva i en relation med 

våld. Trots problemen i relationen hade kvinnorna hela tiden ett hopp om att allt skulle 

förändras till det bättre. De beskriver möten med utomstående där de blev tagna på 

allvar och bemötta med respekt men också möten där de upplevde att människor visade 

förakt och okunnighet. Med stöd av resultatet och tidigare forskning diskuteras hur 

våldsutsatta kvinnor upplever mötet med sjuksköterskan och hur sjuksköterskan kan 

arbeta för att hjälpa dem på ett bra sätt. 

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, Kvinnomisshandel, Upplevelser, Självbiografi, 

Livsvärld, Vårdrelation 
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INLEDNING 

Våld mot kvinnor är inte bara ett samhällsproblem och ett brott mot mänskliga 

rättigheter. Globalt sett är det också en av de fem främsta anledningarna till kvinnors 

ohälsa (WHO, 1997). I de allra flesta fall då kvinnor utsätts för våld är förövaren en 

man som kvinnan har en nära relation med (Johnsson-Latham, 2008). Detta är en 

vanligare dödsorsak hos kvinnor mellan 16-44 år än cancer, trafikolyckor och krig 

(Keltosova, 2002). Våldsutsatta kvinnor söker ofta vård för sin ohälsa, därför kommer 

vi som blivande sjuksköterskor att med största sannolikhet möta dem i vårt arbete. 

 

Enligt Högskoleverket (2004) bör sjuksköterskan i sin grundutbildning få kännedom om 

förhållanden i samhället som påverkar hälsa. Våld mot kvinnor är ett exempel på ett 

hälsoproblem som orsakas av sådana förhållanden. Trots detta har problemet inte tagits 

upp under vår utbildning. Vi känner att vi saknar kunskap om detta område och är 

osäkra på hur vi ska kunna tillgodose dessa kvinnors vårdbehov. Därför tyckte vi att det 

var viktigt och intressant att ägna vårt examensarbete åt att lära oss om våld mot 

kvinnor i nära relationer och hur det påverkar deras hälsa. Utifrån ett 

livsvärldsperspektiv studerar vi kvinnornas egna upplevelser. På så sätt hoppas vi kunna 

få en uppfattning om hur dessa kvinnor vill bli bemötta av oss som sjuksköterskor. 

 

BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs omfattning och definitioner av våld mot kvinnor i nära relationer. 

Förklaringar till våldet tas upp liksom de processer i relationen som gör att våldet till 

stor del är ett dolt problem. Vidare beskrivs hur våldet orsakar ohälsa hos de utsatta 

kvinnorna och hur detta är en angelägenhet för hälso- och sjukvården och den enskilda 

sjuksköterskan.   

 

Att förstå våld mot kvinnor 

Våld mot kvinnor är ett vanligt problem. Globalt sett förekommer det i alla länder, inom 

alla religioner och inom alla olika samhällsklasser även om det finns variationer av hur 

det yttrar sig. Den vanligaste typen av våld mot kvinnor är vardagsvåldet, alltså det som 

sker inomhus, oftast i hemmet, och där kvinnan har eller har haft en relation med 

gärningsmannen (Johnsson-Latham, 2008). I Sverige har mer än en fjärdedel av alla 

kvinnor som varit gifta eller sambo någon gång utsatts för fysiskt våld i en sådan 

relation (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Under 2007 gjordes ca 

26 900 anmälningar om misshandel mot kvinnor, av dessa var 73 procent fall där 

kvinnorna var bekanta med gärningsmannen. Samma år anmäldes 2500 fall av grov 

kvinnofridskränkning (Brottsförebyggande rådet, 2008). I genomsnitt dödas 17 kvinnor 

per år i Sverige av en man som de har eller har haft en nära relation med (Rying, 2007).  

 

Förenta Nationerna (1993) definierar begreppet våld mot kvinnor som varje 

könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 

lidande. Våld inbegriper också hot om sådana skador, tvång eller godtyckligt 

frihetsberövande. I definitionen förtydligas också att det gäller allt våld, vare sig det 

utspelar sig i det offentliga eller det privata rummet. Denna definition överensstämmer 

med vad som innefattas i den svenska lagen om kvinnofrid från 1998 (Regeringens 
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Proposition 1997/98:55). Den kriminaliserar de upprepade och systematiska 

kränkningar som kvinnan utsätts för. Tidigare dömdes förövaren enbart utifrån enskilda 

brottsliga gärningar såsom misshandel eller olaga hot. Kvinnofridslagen tar hänsyn till 

helheten, och våldshandlingarna tolkas som ett led i en fortgående process som är ägnad 

att kränka kvinnans integritet och skada hennes självkänsla. Ett exempel på sådana 

handlingar är att mannen isolerar kvinnan från vänner och familj eller nedvärderar 

henne verbalt (SOU 1995:60; Regeringens Proposition 1997/98:55). Begreppet nära 

relation definieras som nuvarande eller före detta make, sambo eller pojkvän (Nilsson, 

2002). 

 

Våld mot kvinnor i nära relationer kan förklaras på många olika sätt. Ett sätt att se 

problemet är ur ett samhälleligt och strukturellt perspektiv. Detta perspektiv återspeglas 

i många dokument och forskningsrapporter från organisationer och statliga institutioner 

(Nordborg, 2000). Våldet betraktas då inte som enskilda, och från varandra, isolerade 

handlingar utan som en yttring av ojämlika maktrelationer mellan könen. 

Maktrelationerna bygger bland annat på att män och kvinnor förfogar över olika mycket 

ekonomiska resurser eller har olika rätt till utbildning och yrkesval. Maktordningen 

innebär också olika kulturella normer och värderingar kring vad som är kvinnligt och 

manligt (Johnsson–Latham, 2008). Ett samhälleligt och strukturellt perspektiv innebär 

att mindre vikt läggs vid individcentrerade förklaringar till våld mot kvinnor, som till 

exempel att mannen eller kvinnan har psykiska eller sociala problem (Nordborg, 2000).  

 

Ett dolt problem  

Mörkertalet när det gäller polisanmälningar av misshandel mot kvinnor är stort. 

Brottsförebyggande rådet har uppskattat att 20-25 procent av brotten anmäls till polisen 

(Brottsförebyggande rådet, 2008). Det finns flera anledningar till att kvinnor inte 

anmäler, exempelvis att de är rädda för männen och oroliga för att en anmälan skulle ge 

upphov till ytterligare våld (Nilsson, 2002) eller praktiska och känslomässiga 

omständigheter som att de har gemensam ekonomi och gemensamma barn 

(Socialstyrelsen, 2005a; Nilsson, 2002).  

 

En annan förklaring till att våldet inte anmäls och att problemet är dolt för omgivningen 

är den process av normalisering som kvinnan och mannen går igenom. Den innebär att 

gränser för vad som anses vara ett acceptabelt beteende förskjuts och våldet uppfattas 

mer och mer som en del i vardagen. Våldshandlingarna förminskas, förnekas eller 

bortförklaras på olika sätt. Normaliseringsprocessen innebär att kvinnan får svårt att 

identifiera det hon utsätts för som onormalt, eller brottsligt, då det är en del i hennes 

vardag. Den kan också förklara varför kvinnan vill stanna i relationen och varför hon 

har så svårt att lämna mannen. Viktiga inslag i normaliseringsprocessen är mannens 

kontroll över kvinnan genom hot, våld, kränkningar och ett ständigt växelspel mellan 

våld och värme. De varma och positiva perioderna uppförstoras och omtolkas som 

positiva just för att de saknar våld. Kvinnan gör i sin tur försök till att anpassa sig för att 

vara honom till lags eller undvika att provocera honom. Hon tar över mannens 

värderingar av henne och får en krympande självkänsla, vilken minskar ytterligare 

genom att hon tar på sig skulden för våldet. Att skulden är hennes bekräftas också av 

mannen (Nordborg, 2008). Genom att våldet blir en gemensam hemlighet knyts kvinnan 

och mannen samman i ett ömsesidigt beroende (Eliasson, 1997). De genomlever många 
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kriser tillsammans vilket ger upphov till starka känslomässiga band som är svåra att 

bryta (Nordborg, 2008). 

 

Våldsutsatta kvinnors hälsa 

Våld mot kvinnor är globalt sett ett allvarligt hot mot hälsan och har alltmer kommit att 

ses som ett stort folkhälsoproblem (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2002). 

Inom vårdvetenskap beskrivs hälsa som ett relativt begrepp där upplevelsen av hälsa är 

beroende av människans kulturella och sociala miljö. Hälsa innebär något mer än 

frånvaro av sjukdom och uppfattas olika av olika personer (Wiklund, 2003). Enligt 

WHO (1986) har hälsa ett tydligt samband med politiska och sociala faktorer i 

samhället. För att människor skall kunna uppnå hälsa krävs grundläggande 

förutsättningar som jämlikhet, social rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter. 

Kvinnor som utsätts för våld har nedsatt fysisk och psykisk hälsa. Detta gäller även 

senare i livet, efter att våldet upphört. Förutom de fysiska skador som orsakas direkt av 

våldshändelser som till exempel blåmärken, frakturer och bröst- och bålskador drabbas 

kvinnorna av problem som kroniska smärtor, fibromyalgi, och magproblem (Krug et al., 

2002). De löper också stor risk att drabbas av psykiska problem som depressioner, ät- 

och sömnstörningar och posttraumatiskt stressyndrom. Självmordstankar och 

självmordsförsök är vanligt förekommande (Krug et al., 2002; Scheffer Lindgren & 

Renck, 2008). En svensk studie visar att våldsutsatta kvinnor konsumerar mer 

läkemedel än kvinnor som inte utsatts för våld (Heimer et al., 2001). Enligt Wiklund 

(2002) leder sjukdom till ett lidande både genom direkta symtom som smärta och 

genom att ge upphov till en upplevelse av begränsning i livet. Hon beskriver också ett 

livslidande, det aktualiseras ofta i samband med sjukdom men är knutet till människans 

livssituation och hela hennes existens. Lidandet kan innebära en känsla av att inte kunna 

leva upp till sociala roller och en förändrad syn på den egna personen. Människan för en 

kamp för att kunna leva som ”sig själv”. Då hon misslyckas med detta hotas hennes 

värdighet och känslor av skam uppstår. 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Våld mot kvinnor är en angelägenhet för olika myndigheter, från polis och rättsväsende 

till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården har dock en nyckelroll 

när det gäller att upptäcka och åtgärda våldet. Detta beror på att det oftast är den 

myndighet som kvinnan i första hand vänder sig till och sätter höga förväntningar till att 

få hjälp ifrån (Heimer & Stenson, 2008). 

  

Målen för vården är enligt Hälso- och sjukvårdslagen att uppnå en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen. De krav som ställs är bland annat att vården ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja kontakter mellan 

patient och personal (SOSFS 1982:763). Det finns en skyldighet att erbjuda våldsutsatta 

kvinnor adekvat vård och det är landstingens ansvar att säkerställa att detta sker. Det 

måste uppmärksammas att våldet är den bakomliggande orsaken till kvinnornas ohälsa, 

annars riskerar de att genomgå onödiga utredningar eller få felaktiga diagnoser och 

behandlingar (Björck & Heimer, 2008). Enligt Wiklund (2003) kan felaktig vård och 

brister i vårdens organisation och genomförande leda till ett vårdlidande för patienten.  
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Andréasson, Stenson, Björck & Heimer (2006) beskriver och utvärderar i en studie hur 

de svenska landstingen arbetar med dessa frågor. Studien visar att kvinnor som utsätts 

för våld inte alltid får den vård de behöver. Det varierar mycket mellan och inom olika 

landsting och det är snarast slumpen som avgör om de upptäcks och behandlas. Kvinnor 

som söker akutmottagningar för fysiska skador har relativt stor chans att få hjälp, likaså 

de som söker gynekologiska mottagningar för skador orsakade av sexuellt våld. De 

kvinnor som söker sig till primärvården med mindre uppenbara skador och 

hälsoproblem relaterade till våldet har liten chans att få vård. Studien visar att det som 

avgör om de får vård eller inte är om det finns enskilda personer med intresse och 

kompetens inom verksamheten. Detta är inte förenligt med vad hälso- och 

sjukvårdslagen föreskriver. Arbetet med, och strävan efter att kunna möta dessa 

kvinnors behov av vård måste vävas in i hela organisationen.  

 

Basen för att säkerställa att den våldsutsatta kvinnan får adekvat vård utgörs av väl 

utbildad personal (Andréasson et al., 2006). Heimer och Stenson (2008) beskriver 

Nationellt Centrum för Kvinnofrids arbete. Det inrättades för kunskapsutveckling på 

området mäns våld mot kvinnor och är särskilt inriktat på arbete med kvinnors hälsa. Ett 

av uppdragen är att utbilda framför allt sjukvårdspersonal i dessa frågor. De bedriver 

grundutbildning såväl som kompetensutveckling. Vidare utvecklar de landstingens 

arbete med att ge vård till våldsutsatta kvinnor genom att skapa till exempel 

handlingsplaner, vårdprogram och rutiner för omhändertagande. En studie av 

Högskoleverket (2004) visar att det varierar mellan sjuksköterskeutbildningar hur 

mycket de tar upp frågan och under vilka former. Flera lärosäten tar inte upp ämnet i 

sina styrdokument. Många arbetar inte heller med frågan på ett systematiskt sätt, det kan 

till exempel saknas litteratur i ämnet, kunskap om aktuell teoribildning och lärare med 

kompetens på området. Studien visar att om ämnet tas upp så sker det på ett sporadiskt 

och marginaliserat sätt, till exempel som integrerat i andra ämnen.  

 

Sjuksköterskans ansvar 

Ansvaret för att ge kvinnor som utsätts för våld adekvat vård ligger inte bara på en 

organisatorisk nivå utan även på en individuell. För den enskilda sjuksköterskan innebär 

detta att hon måste veta vad som är hennes professionella ansvar och att hon måste ha 

kunskap om området våld mot kvinnor i nära relationer (Heimer & Stenson, 2008).  

 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterska står det bland annat att 

sjuksköterskan, när det gäller vårdens säkerhet och kvalitet, skall ha förmåga att hantera 

känsliga uppgifter korrekt och med varsamhet. Hon skall också ha god kännedom och 

värna om patientens rättigheter/möjligheter och kunna förmedla kontakt med rätt instans 

(Socialstyrelsen, 2005b). Häggblom, Hallberg & Möller (2005) visar att sjuksköterskor 

inte dokumenterar våld mot kvinnor på ett korrekt sätt. Detta är en allvarlig brist då en 

bra dokumentation kan vara till stor hjälp för kvinnan då hon väljer att anmäla mannen. 

Sjuksköterskor måste också ha kunskap om vilka resurser som finns för våldsutsatta 

kvinnor. I denna studie visas att många sjuksköterskor gav kvinnor information om 

andra organisationer. Det var dock få av sjuksköterskorna som hade något samarbete 

med andra yrkesgrupper trots att detta ansågs fungera väl då det fanns. Sjuksköterskorna 

uttryckte ett behov av samarbete med bland annat akutmottagning, polis, socialtjänst 

och boenden för våldsutsatta kvinnor. 
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Sjuksköterskan skall vidare ha förmåga att kommunicera med patienter på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan skall också arbeta för att främja 

hälsa och förebygga ohälsa, bland annat genom att ha förmåga att identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker (Socialstyrelsens, 2005b). För att uppfylla dessa krav i 

kompetensbeskrivningen måste sjuksköterskan ha förmåga att skapa en god vårdrelation 

med patienten. Detta kräver att hon har en förmåga att reflektera över såväl relationen 

som sin egen förförståelse om patientens livsvärld. Ansvaret för vårdrelationen ligger 

alltid hos sjuksköterskan som skall visa en öppenhet och följsamhet inför patientens 

levda verklighet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Om 

sjuksköterskan inte förmår att sätta sig in i patientens situation och uppmärksamma 

dennes lidande kan det ge upphov till ett vårdlidande för patienten. Denne blir då 

förnekad som en lidande människa och känner sig inte sedd och hörd utan kränkt i sin 

värdighet (Dahlberg, 2002). Då sjuksköterskan skall skapa en vårdrelation med 

våldsutsatta kvinnor är det viktigt att hon är medveten om sina egna attityder och 

värderingar och att dessa speglas i sättet att kommunicera. Om sjuksköterskan har 

bristande kunskap om problemet kan detta leda till fördomar och rädsla att kränka 

kvinnan genom att ta upp ämnet. Våldet kommer då inte att uppmärksammas i mötet 

mellan kvinnan och sjuksköterskan och kvinnan kommer inte att kunna få ett bra 

bemötande och adekvat hjälp (Björck & Heimer, 2008). Enligt Häggblom et al. (2005) 

upplever sjuksköterskor själva att de har för lite kunskap om våld mot kvinnor. Våldet 

upptäcks ofta inte eftersom sjuksköterskorna inte vet hur de skall ta upp frågan med 

kvinnorna. De vet inte heller hur de skall hantera situationen då kvinnorna väljer att 

berätta om våldet. Några sjuksköterskor i studien sa att de ignorerade kvinnornas behov 

av vård på grund av tidsbrist eller att de upplevde att de inte hade tillräcklig erfarenhet 

av problemet. De hade också fördomar som till exempel att alkohol eller droger var 

orsak till våldet, vilket kan leda till att de skuldbelägger kvinnorna för situationen.  

 

Häggblom & Möller (2007) beskriver våldsutsatta kvinnors egna förväntningar på 

vården och hur de upplevde att de blev bemötta. Kvinnorna förväntade sig att 

sjuksköterskan skulle fråga om våldet och understryka att det inte var deras fel. De ville 

att sjuksköterskan skulle kunna ge dem goda råd och bra behandling men förväntade sig 

inte att få definitiva lösningar på problemet. Kvinnorna upplevde att de fick behandling 

för sina skador men sedan skickades hem utan några råd om hur de skulle kunna 

förbättra sin situation. De uppgav också att de kände att sjuksköterskan inte alltid visste 

hur hon skulle hantera problemet. Enligt Yam (2000) upplevde kvinnorna i mötet med 

vården att de blev skuldbelagda för våldet och att de inte fick förståelse för sin situation 

eller blev tagna på allvar. Ibland lät kvinnorna bli att berätta om våldet då de upplevde 

att sjuksköterskan kändes oempatisk och inte verkade bry sig om dem. Ett annat skäl till 

att de valde att inte berätta om våldet var att de skämdes över sin situation (Häggblom 

& Möller, 2007; Yam, 2000). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett problem som har negativ inverkan på 

kvinnors fysiska såväl som psykiska hälsa. Denna orsak till kvinnors ohälsa förblir ofta 

dold när hon söker sig till vården och hon riskerar därför att få felaktig behandling och 

ett dåligt bemötande. För att kunna upptäcka problemet och ge våldsutsatta kvinnor 
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adekvat vård behöver sjuksköterskan ha kunskap om våldet och insikt i kvinnans 

situation. Detta behövs även för att kunna ge ett gott bemötande och skapa en positiv 

vårdrelation. Ett sätt att få en ökad förståelse för problemet är att studera kvinnors 

upplevelser utifrån ett livsvärldsperspektiv. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva i nära relationer där de utsätts för 

våld. 

 

METOD 

Datainsamling och urval 

För att beskriva kvinnors upplevelser av att leva i nära relationer där de utsätts för våld 

valdes självbiografiska böcker som grund för dataanalysen. Böckerna hittades genom att 

göra en sökning på Universitetsbiblioteket i Göteborg i databasen Libris. Sökorden som 

användes var kvinnomisshandel samt självbiografi. Resultatet blev tio träffar av vilka 

fyra valdes ut för studien. Fler sökningar gjordes på andra sökord såsom våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer. Sökningarna gjordes också på Stadsbiblioteket i 

Göteborg och på Borås högskolas bibliotek, men detta ledde inte till några ytterligare 

träffar som passade vårt syfte. Urvalskriterierna var att självbiografin skulle var skriven 

på svenska och av kvinnor som levde i Sverige. Vidare skulle kvinnorna leva i 

heterosexuella relationer där de utsattes för fysisk såväl som psykisk misshandel. 

Självbiografier med alltför mycket innehåll av sexualiserat våld valdes bort, så även 

böcker som var skrivna av andra personer än kvinnorna själva eller var skrivna på 

engelska. Det slutgiltiga valet utgjordes av fyra självbiografier (Se bilaga 1) som 

passade studiens syfte:  

 

Den oslagbara: en personlig skildring av våld i kärlekens namn av Maria Carlshamre, 

en roman från 2006.  

 

Nattmaran: En misshandlad kvinnas dagbok skriven av Maria Dahlén, en dagbok från 

1995. 

 

Sjunde våningen av Åsa Grennvall, ett seriealbum från 2002.  

 

Utmed din gränslinje: En kvinnas berättelse om misshandel av Kerstin Viberg, en 

diktbok från 2001.  

 

Dataanalys 

Metoden som användes för att analysera självbiografierna var kvalitativ innehållsanalys 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Denna analysmetod innebär en 

förutsättningslös tolkning av texterna. Genom att identifiera skillnader och likheter i 

textinnehållet beskrivs variationer. Dessa uttrycks sedan i kategorier och 

underkategorier. 
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Beskrivning av analysprocessen 

Varje bok lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna för att ge en övergripande 

helhetsbild av innehållet. Sedan reflekterade författarna gemensamt över texternas 

innehåll och delade in dem i meningsbärande enheter. Enheterna utgjordes av enstaka 

ord, hela meningar eller korta stycken. Dessa skrevs ner på lappar i olika färger, en färg 

för varje bok. På varje lapp angavs bokens sidnummer. Genom att bunta ihop lappar 

med närliggande innehåll identifierades likheter och skillnader mellan och inom 

böckerna. När tveksamheter om enheternas betydelse uppstod lästes ett längre stycke av 

texten om för att klargöra deras mening. Lapparna lades i olika kuvert för att göra 

materialet mer lätthanterligt. På vart och ett av kuverten beskrevs kortfattat dess 

innehåll, en så kallad kodning. Efter detta gicks kuverten igenom ytterligare gånger, 

innehållet diskuterades och lappar omfördelades så att koderna och enheterna verkligen 

stämde överens. Koderna lades samman till preliminära kategorier och underkategorier 

som efter diskussion ändrades ett flertal gånger och slutligen bildade tre kategorier och 

åtta underkategorier vilka baserades på texterna som helhet. Båda dessa processer, att 

koda och att kategorisera innebär att meningsenheterna abstraheras och att innehållet 

reflekteras över på ett nytt sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

RESULTAT 

Fyra biografier analyserades. Resultatet blev tre kategorier med vardera två till fyra 

underkategorier. Varje kategori beskrivs med löpande text samt exempel och citat ur 

biografierna. 

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 

 

Kategori Underkategori 

Att lida Att känna sig kränkt och rädd 

Att känna sig kontrollerad och isolerad 

Att känna skam och dölja 

Att uppleva fysisk och psykisk ohälsa 

Att kämpa för relationen Att träffa den ”rätte” 

Att hoppas på förändring 

Att möta utomstående  Positiva upplevelser  

Negativa upplevelser 

 

Att lida  

Denna kategori har fyra underkategorier: Att känna sig kränkt och rädd, Att känna sig 

kontrollerad och isolerad, Att känna skam och dölja och Att uppleva fysisk och psykisk 

ohälsa. Kategorin beskriver upplevelser av att leva i en relation med våld och ständiga 

hot och hur detta ger upphov till olika former av lidande.  

 

Att känna sig kränkt och rädd  

Alla kvinnorna berättar att de ofta blev kallade för nedsättande ord av männen som till 

exempel hora, frigid, värdelös, dum, ful, och diverse olika könsord och ord med 
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sexuella anspelningar. De blev också utsatta för olika typer av kränkande behandling. 

Det kunde innebära att männen hällde vatten över dem eller att de fick sina saker 

förstörda (Dahlén, 1995; Grennvall, 2002; Carlshamre, 2006). Två av kvinnorna 

berättar också om tillfällen då de utsattes för sexuella kräkningar (Dahlén, 1995; Viberg, 

2001). Det systematiska och upprepade i dessa ord och handlingar fick kvinnorna att 

börja känna sig som männen beskrev dem. Samtliga kvinnor i biografierna beskriver att 

de upplevde sig som skitiga, vidriga och äckliga.    

 

De berättar om männens ständiga utbrott, raseri och hotfulla beteende som styrde 

vardagen. Kvinnorna utsattes för verbala hot om att bli slagna eller dödade, det hände 

att de fick saker kastade mot sig eller blev hotade med tillhyggen. Männen gav sig 

också på saker som var viktiga för kvinnorna. Dahlén (1995) fick hela lägenheten 

sönderslagen. Hon beskriver hur hennes sambo flera gånger gav sig på hennes katt, 

plågade den på olika sätt och hotade att döda den. Kvinnorna utsattes också i varierande 

grad för att männen drog dem i håret och tog stryptag, slog, bet, sparkade, skallade, nöp, 

höll fast, knuffade och släpade dem. Detta ledde till att kvinnorna levde med en ständig 

skräck och rädsla. Trots det fysiska våldet så beskriver Carlshamre den hotfulla 

stämningen som det värsta:  

 

”Men det var inte de synbara skadorna som fick mig att förblöda. Inte heller orden som 

krossade mig. Det var allt det där mellan orden, mellan slagen, det osynliga, det knappt 

märkbara, ändå ständigt närvarande. En rädsla jag inte längre var medveten om.” 

(Carlshamre, 2006, s. 11) 

 

Att känna sig kontrollerad och isolerad 

Kvinnorna upplevde att relationen var ett ständigt växelspel. Männen var ömsom elaka 

ömsom snälla och det var omöjligt att förutsäga vilken sida de skulle visa upp. Allting 

kunde vara lugnt för att sedan plötsligt förbytas i kränkningar, raseri eller våld. De 

upplevde att männen på detta vis hade kontroll över deras liv. Männen var också väldigt 

svartsjuka och blev arga om kvinnorna hade för mycket kontakt med andra människor 

eller gav för mycket uppmärksamhet till annat än dem. Dahlén (1995) kände sig som en 

marionett där hennes sambo höll i trådarna. Hon vågade inte prata med folk utomhus 

när han inte hörde vad hon sade för då trodde han att hon pratade skit om honom. 

Grennvall (2002) beskriver att hennes pojkvän blev svartsjuk så fort hon pratade med 

eller tittade på någon annan kille. Carlshamre (2006) upplevde det som att hennes man 

försökte göra henne beroende av honom genom makt och kontroll. Hon upplevde att 

han såg hennes arbete som en rival och hon försökte lägga mindre tid på det för att göra 

honom nöjd. Hon beskriver hur hon upplevde växelspelet:  

 

”Det var ett kort ögonblick du blev frånvarande, men i denna bortvända blick så jag 

min undergång. Sedan återigen solens värme. Sakta, sakta knöts jag till dig med detta 

växelspel mellan absolut närvaro och total frånvaro, mellan hetta och kyla, mellan att 

finnas till och att förintas.” (Carlshamre, 2006, s. 18) 

 

Alla kvinnorna anpassade sig och försökte bete sig på ett sätt som gjorde att männen 

inte skulle bli svartsjuka eller arga. De försökte lära sig hur männen tänkte för att kunna 

undvika och förebygga situationer som kunde provocera dem. De beskriver hur de 
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försökte låta bli att gråta så att männen såg det då det störde eller provocerade dem. 

Andra exempel på hur kvinnorna anpassade sig var att de lät bli att prata i telefon med 

andra människor, förändrade sitt utseende efter männens smak, gav dem all sin 

uppmärksamhet eller såg till att allt var perfekt i hemmet. (Dahlén, 1995; Grennvall, 

2002; Carlshamre, 2006). Grennvall berättar: 

 

”Jag övade upp en teknik att andas så det inte märktes, så jag aldrig skulle råka andas 

på fel ställe igen.” (Grennvall, 2002) 

 

Hur mycket kvinnorna än försökte att anpassa sig efter männens vilja lyckades de ändå 

inte avstyra utbrotten och våldet. De hade tappat mycket av sina sociala kontakter som 

en följd av männens svartsjuka och kontrollerande beteende. Kvinnorna saknade sina 

vänner och kände sig ensamma, övergivna, isolerade och totalt utelämnade. De 

beskriver ett starkt behov av männens bekräftelse och hur den blev allt viktigare ju 

mindre kontakt de hade med andra. Kvinnorna kämpade, oftast förgäves, för att männen 

skulle visa dem kärlek och omtanke. De kämpade också för att de ville ha någon form 

av upprättelse. De upplevde att de behövde männens erkännande av att de hade gjort 

dem illa. Kvinnorna kände att de behövde en bekräftelse på att det de upplevt var sant 

och att männen tog sitt ansvar. Männen var de enda som kunde ge dem det, vilket de 

oftast vägrade (Dahlén, 1995; Viberg, 2001; Carlshamre, 2006). Kvinnorna upplevde att 

de hade tappat bort sig själva, de hade anpassat sig så mycket efter männen att de inte 

längre visste vem de var. De beskriver hur deras självbild hade förändrats och att de 

tappat sin identitet. Kvinnorna visste inte längre vad de ville eller vad de vågade och 

upplevde sig som en spillra av den de en gång varit. De kände att de hade tappat sin 

värdighet och skuldbelade sig själva för att de tillät sig att bli så illa behandlade och för 

att de inte lämnade männen (Dahlén, 1995; Viberg, 2001; Grennvall, 2002; Carlshamre, 

2006). Grennvall beskriver anpassningen och dess följder:  

 

”Lämna honom vid första slaget …men vart tar man vägen… när alla broar till 

omvärlden är brända och man sakta men säkert lärt sig att allt är ens eget fel och att 

man inte är värd mer. och att det inte skulle hänt om jag bara gjort och sagt rätt 

…och… om man misslyckas VAD BLIR STRAFFET FÖR DET?” (Grennvall, 2002) 

 

Att känna skam och dölja 

Carlshamre beskriver sambandet mellan skam och döljande på ett målande sätt: 

 

”Skammen. Utan att jag någonsin hade reflekterat över det hade jag en visshet att de 

andra, de vanliga människorna skulle förakta mig om de visste. Denna övertygelse om 

de andras förväntade förakt är vad skammen handlar om. Skammen skapar tystnad, 

bygger in den i kroppen, i sinnet.” (Carlshamre, 2006, s. 14) 

 

Kvinnorna uttryckte en oro för vad andra människor skulle tycka och tänka om de visste 

hur deras relation såg ut. Allihop dolde och visade upp en fasad för sin omgivning. De 

ville inte bli avslöjade eller att andra skulle se den förnedring de levde i. Dahlén 

beskriver att hon var rädd att det skulle synas på utsidan vad hon upplevde:  
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”Märker hur spänd jag blir när jag träffar ”normala” människor. Känner mig mindre 

värd, skitig och vidrig. Får för mig att de ser på mig vad som hänt, går mer och mer 

med nerböjd blick. Vågar inte titta andra i ögonen. Hur länge kommer jag att orka?” 

(Dahlén, 1995, s. 86)  

 

Kvinnorna försökte dölja genom att ljuga och hemlighålla. Viberg (2001) förklarade för 

sin son att hennes skador berodde på att hon gått in i en dörr. Dahlén (1995) sade till 

sina arbetskamrater att hon trillat och Grennvall (2002) låtsades inför sina vänner att 

allting var bra i förhållandet. Carlshamre berättar:  

 

”Flykten in i tystnaden blev en överlevnadsstrategi. Den sista värdigheten. Så länge de 

andra inte vet har det inte hänt.” (Carlshamre, 2006, s. 33)   

 

Kvinnorna beskrev detta döljande och lögnerna som uttröttande och energikrävande. De 

upplevde det som att de levde dubbelliv eller levde i två olika världar, en där hemma 

och en där ute. Att inte kunna berätta sanningen för vänner och familj ledde till känslor 

av isolering och ensamhet. De kunde inte heller söka tröst hos andra i sorgen över sin 

situation eftersom de inte hade berättat hur jobbigt de hade det (Dahlén, 1995; Viberg, 

2001; Carlshamre, 2006).   

 

Att uppleva fysisk och psykisk ohälsa 

Alla kvinnorna beskriver kroppsliga skador som var direkt relaterade till det fysiska 

våldet som de utsattes för så som ömhet i kroppen, bulor och blåmärken. Viberg (2001) 

fick näthinneavlossning efter ett knytnävsslag mot ögat och Dahlén (1995) beskriver hur 

hon fick sårskador efter att ha fått en gaffel instucken i armen. Hon fick också 

brännmärken på halsen efter att hennes sambo försökt strypa henne med en sladd. Både 

hon och Grennvall (2002) fick bitskador. 

 

Tre av kvinnorna blev gravida under relationen och alla tre utsattes för våld under 

graviditeten. Viberg (2001) blev armbågad i magen och Carlshamres (2001) man slog 

henne så att hon tappade medvetandet. Dahlén (1995) beskriver hur hon tidigt under 

graviditeten blev slagen i magen gång på gång med knytnäven. Hon fick smärta och 

blödningar och fick missfall dagen efter. 

 

Alla kvinnorna beskriver hur de blev spända av att leva med denna otrygga vardag. Två 

av kvinnorna beskriver hur detta påverkade kroppen. Dahlén (1995) upplevde hur 

kroppen började säga ifrån då hon fick muskelinflammation och Carlshamre (2001) 

kopplade sitt nedsatta immunförsvar till sin livssituation. De beskriver också hur trötta 

de blev och hur de inte orkade med de ständiga konflikterna. De kände sig 

känslomässigt utbrända, slutkörda och utmattade (Dahlén, 1995; Viberg, 2001; 

Carlshamre, 2006). Alla uttryckte längtan efter att få en lugn stund och ett stort behov 

av vila:  

 

”Jag längtade till sömnen, men visste aldrig när, hur, var jag fick sova. Det var Du som 

bestämde – om när, hur, var.” (Viberg, 2001 s. 61) 
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Kvinnorna kände sig apatiska och tomma, de upplevde att de var avstängda från sina 

känslor. Viberg (2001) beskriver livet som ett töcken där hon var frånvarande och 

obegriplig för sig själv. Dahlén (1995) berättar hur hon var avtrubbad och kunde bli 

handlingsförlamad och sitta timme efter timme och stirra framför sig, som en levande 

död. Hon berättar också om känslor av desperation och attacker av panikångest. Hon var 

livrädd att få ett sammanbrott och bli sinnessjuk. Tre av kvinnorna beskriver 

uttryckligen att de hade tankar på självmord (Dahlén, 1995; Grennvall, 2002; Viberg, 

2001). Dahlén berättar:  

 

”Är helt knäckt över att inte få sova om nätterna. Självmord ligger närmast till hands. 

Ser ingen annan lösning för att slippa detta helvete. Känner mig som en bomb som när 

som helst kommer att explodera.” (Dahlén, 1995, s. 118) 

 

Att kämpa för relationen 

Denna kategori har två underkategorier: Att träffa ”den rätte” och Att hoppas på 

förändring. I denna kategori beskrivs hur kvinnorna upplevde att de hade träffat en man 

som de verkligen ville leva med. De kämpade hårt för att relationen skulle fungera och 

hade ett starkt hopp om att allting gick att förändra till det bättre. De tappade till slut 

hoppet och gav upp. 

 

Att träffa ”den rätte” 

I samtliga biografier beskriver kvinnorna hur de i början av relationen såg männen som 

något utöver det vanliga. Allihop beskriver att männen hade mycket stark utstrålning 

och charmade alla i sin omgivning. Kvinnorna säger också bland annat att de var 

kraftfulla, annorlunda, vackra och fascinerande (Dahlén, 1995; Viberg, 2001; Grennvall, 

2002; Carlshamre, 2006).  

 

Kvinnorna upplevde att kärleken för de här männen var annorlunda och starkare än 

något de någonsin känt förut. De beskriver känslor av närhet och stark fysisk attraktion. 

Kvinnorna uttrycker också att de var oerhört lyckliga över att ha träffat de här männen 

och få vara med just dem. De beskriver det som att det var ödesbestämt. De bands 

samman med männen i en känsla av att det var de två mot världen. De skulle skapa ett 

liv tillsammans där det viktigaste av allt var relationen. Männen fick dem att känna sig 

utvalda, vackra, speciella och som att de var kvinnan i hans liv (Dahlén, 1995; Viberg, 

2001; Grennvall, 2002; Carlshamre, 2006). Carlshamre och Grennvall beskriver känslan 

av samhörighet:  

 

”Det var inte längre du och jag. Vi var en ny enhet, bortom alla individer och kollektiv. 

Tillsammans var vi vackra, oövervinneliga. Dina behov var mina, du och jag ett vi som 

inte kunde besegras. Tillsammans var vi oslagbara.” (Carlshamre, 2006, s. 18) 

 

”Men trots att han hade så höga krav på människor så älskade han mig. Det fick mig 

att känna mig speciell. Det var han och jag mot världen! Tillsammans skulle vi gå 

vidare.” (Grennvall, 2002) 
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Att hoppas på förändring 

Kvinnorna insåg ganska tidigt i relationen att männen hade dåliga sidor som gick ut 

över dem. Trots detta hade kvinnorna ett hopp om att få relationerna att fungera. De 

hade en stark tro på sin förmåga att kunna förändra männen och relationerna till det 

bättre. Dahlén (1995) och Carlshamre (2006) uttryckte ett hopp om att med kärleken 

kunde allt övervinnas och förändras och en tro på att alla människor kan bättra sig. 

Kvinnorna hade också intressen utanför relationen som gav dem ny ork att fortsätta 

kämpa. De beskriver hur exempelvis arbetet fungerade som ett andningshål där de 

hämtade styrka (Dahlén, 1995; Viberg, 2001; Carlshamre, 2006). Dahlén beskriver tron 

på möjligheten till förändring: 

 

”Känner att jag verkligen vill kämpa för oss två och vår relation, känner på mig att den 

kommer att fungera bara vi är ärliga och trogna mot varandra.” (Dahlén, 1995, s. 24) 

 

Kvinnorna hade olika sätt att försöka förbättra situationen. Carlshamre (2006) beskriver 

hur hon ställde ultimatum och uttalat krävde att hennes man själv tog tag i sina problem, 

annars fick han inte bo kvar. Grennvall (2002) flyttade ihop med sin kille i hopp om att 

han skulle bli mer säker på henne och bli lycklig, och då skulle hon också bli det. 

Kvinnorna uttryckte en fast övertygelse om att männen skulle förstå att de menade 

allvar och försöka ändra sig bara de satte kraft bakom sina beslut och stod fast vid dem 

(Dahlén, 1995; Carlshamre, 2006). 

 

Kvinnorna tröttnade till slut på att kämpa för relationerna och att ständigt bli besvikna. 

De upplevde att de hade genomskådat männen och insåg att de aldrig skulle ändra sig 

eller upphöra med misshandeln. Kvinnorna orkade inte längre prioritera männens behov 

utan satte sitt eget mående eller sina barns behov i första hand (Dahlén, 1995; 

Carlshamre, 2006). De beskriver också att de kände förakt för männen och ville skada 

dem. Alla kvinnorna kom slutligen till en punkt där de ville frigöra sig från männen och 

bryta upp:  

 

”När jag till sist gick, visste jag inte varför jag måste gå, visste inte längre om mina ben 

bar mig. Men jag gick. Jag lät mig inte besegras.”  (Carlshamre, 2006, s. 11)  

 

Att möta utomstående 

Denna kategori har två underkategorier: Positiva upplevelser och Negativa upplevelser. 

Kvinnorna kom i kontakt med utomstående till exempel då de försökte hitta någon att 

tala med om sin situation, då de sökte vård för sina skador och i samband med 

polisanmälan. I underkategorierna beskrivs hur dessa möten upplevdes av kvinnorna. 

 

Positiva upplevelser 

Det finns flera beskrivningar av hur kvinnorna upplevde positiva möten med 

utomstående. Tre av dem beskriver möten med polisen i samband med anmälan av 

misshandeln (Dahlén, 1995; Grennvall, 2002; Carlshamre, 2006). Kvinnorna tyckte att 

polisen var professionella i sitt bemötande, att det märktes att de hade fått utbildning 

och att de hade arbetat med de här frågorna tidigare. Kvinnorna upplevde att de blev 
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bemötta med respekt och att polisen visade dem omsorg. Dahlén beskriver en stor 

lättnad över att inte bli fördömd: 

 

”De var jättefina mot mig, fördömde mig inte alls för att jag inte lämnat Janne utan sa 

till mig att inte skämmas. Det han gjort var inte försvarbart.” (Dahlén, 1995, s. 101) 

 

Kvinnorna beskriver hur viktigt det var att känna att de blev tagna på allvar när de 

berättade om sin situation. De berättar om olika tillfällen då de upplevde detta. Viberg 

(2001) sökte hjälp hos en psykiater som förstod att hon befann sig i kris och gav henne 

adekvat behandling. Dahlén (1995) mötte en kurator som verkligen brydde sig och gav 

henne den tid hon behövde. Hon såg till att ordna ett vilorum där hon kunde stanna och 

förmedlade kontakt med en kvinnojour så att hon inte skulle tvingas åka hem igen. 

Grennvall återger ett samtal med en lärare på folkhögskolan där hon (och hennes 

sambo) gick:  

 

”När vi kom hem gjorde jag något jag egentligen inte vågade heller. Jag ringde till en 

lärare och berättade. Hon förstod på en gång. - Stanna hemma några dagar så ska jag 

prata med rektorn och de andra lärarna. […] - Gå till en läkare med en gång och få det 

dokumenterat! Jag ska se till att han måste sluta här, så att du kan gå kvar.” 

(Grennvall, 2002) 

 

Negativa upplevelser 

Tre av kvinnorna beskriver hur de upplevde negativa möten med utomstående personer 

ur olika yrkeskategorier. De bemöttes vid ett flertal tillfällen på ett otrevligt och 

oprofessionellt sätt. Dahlén kände att vårdpersonal inte verkade ha tid, undvek henne 

och att hon blev bemött med nonchalans och förakt: 

  

”De ville skicka hem mig för att invänta ett spontant missfall. Men då sa jag ifrån – 

aldrig att jag inväntar ett missfall nu när jag vet att mitt barn inte längre lever. De la in 

mig på avdelningen för att skrapas i morgon bitti.  Fick lugnande tabletter men det var 

ingen av personalen som satte sig ner hos mig och pratade. Jag hade hellre velat haft 

mänsklig närhet än kemisk.” (Dahlén, 1995, s. 44) 

 

Carlshamre (2006) upplevde att socialsekreterare och terapeuter hade svårt att hantera 

situationen när hon berättade om våldet, de verkade tycka att det var obehagligt eller att 

det inte ingick i deras jobb att prata om sådana problem. Viberg (2001) beskriver hur 

hon kände sig avvisad och djupt kränkt efter kontakt med en psykoterapeut.  

 

Kvinnorna beskriver också hur personerna som de mötte inte verkade förstå vad de 

talade om och kvinnorna kände sig ofta missförstådda. Utomstående tog dem inte på 

allvar och förminskade deras problem. Dahlén (1995) berättar att hon hade svårt att visa 

känslor som ilska och gråt. Hon var också bra på att sätta ord på sina känslor. Därför 

trodde utomstående att hon var stark trots att hon själv kände sig liten och rädd. Hon 

beskriver hur hon i mötet med personalen på en kvinnojour inte vågade vara ärlig och 

berätta att hon kände en längtan och saknad efter sin sambo. Hon var rädd att de inte 

skulle förstå henne utan ta avstånd från henne och kasta ut henne. Carlshamre (2006) 

upplevde hur en åklagare hon mötte inte såg eller var intresserad av hennes psykiska 
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lidande utan enbart den fysiska misshandeln. Åklagaren förstod inte att de upprepade 

kränkningarna och hoten var minst lika viktiga som de faktiska slagen. Viberg (2001) 

beskriver ett möte med en kurator som inte alls förstod hennes situation, efter detta 

vågade hon inte utsätta sig för fler möten med henne. Dahlén beskriver sin frustration 

över att bli missförstådd: 

 

”Var hos en kurator, men fick inte ut någonting av samtalet. Hon verkade inte förstå 

vad jag pratade om, förstod inte varför jag hade gått tillbaka. Det var ju det jag ville ha 

hjälp med att försöka förstå!” (Dahlén, 1995, s. 69) 

 

Både Carlshamre (2006) och Dahlén (1995) beskriver också hur de upplevde att 

utomstående personer kände medlidande med dem eller tyckte synd om dem. De kände 

att de blev reducerade till offer och att andra såg dem som personer utan annan identitet 

än misshandlade kvinnor. De upplevde detta som kränkande eftersom de själva hade 

svårt att identifiera sig med denna roll.  

 

DISKUSSION 

Vårt syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva i nära relationer där de 

utsätts för våld. I vårt resultat utgick vi från ett livsvärldsperspektiv för att få förståelse 

för kvinnornas egna upplevelser. I diskussionen har vi valt att lyfta fram de delar av 

resultatet som vi tycker har störst betydelse för vårdandet och knyter dem till 

vårdvetenskaplig forskning på området. Resultatets betydelse för vårdrelationen och 

sjuksköterskans arbete diskuteras. 

 

Metoddiskussion 

Vi ansåg att kvalitativ innehållsanalys av självbiografier var en bra metod för att 

uppfylla vårt syfte. I enlighet med metoden strävade vi efter att göra en förutsättningslös 

tolkning av texterna och resultatet blev därför en beskrivning som befinner sig nära de 

ursprungliga texterna och där kvinnornas egna röster framkommer tydligt.  

 

Fördelarna med att välja självbiografier som data för analysen är att de kommer direkt 

från källan. Det är författaren själv som berättar om och tolkar sina upplevelser. På så 

sätt får man en inblick i en större del av dennes livsvärld än då vetenskapliga artiklar 

används som data. I artiklar finns alltid ett bestämt syfte och de styrs av bestämda 

frågeställningar eller fokus, de återspeglar också forskarens tolkning av berättelserna. I 

självbiografier är författarna inte begränsade i sitt berättande utan kan berätta på ett mer 

personligt och målande sätt. Kvinnorna i självbiografierna som valdes för denna studie 

ger en bild av relationerna i helhet och på så sätt kunde vi få en djupare förståelse för 

deras beteende och reaktioner. Beskrivningarna i resultatet blir på så sätt nära kvinnans 

levda verklighet. Trots kvinnornas olikheter, bland annat med avseende på ålder och 

yrkesval, fanns det stora likheter i deras upplevelser. Att biografierna var skrivna i olika 

form bidrog till att beskrivningarna av upplevelserna blev mer nyanserade. Att läsa en 

biografi i dagboksform ger en verklighetsnära beskrivning av hur livet ser ut från dag 

till dag. Serieformen med illustrationer är väldigt målande och bilderna säger minst lika 

mycket som orden vilket ger möjlighet till stor inlevelse men också en större risk för 

egna tolkningar. Romanen är skriven på ett analyserande sätt och tar upp kopplingar 
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mellan samhällsstrukturer och mäns våld mot kvinnor vilket är intressant. Boken som är 

skriven i diktform fångar kvinnans känsloliv och beskrivningarna är mycket nyanserade. 

 

Nackdelen med att analysera självbiografier är att det är väldigt mycket material vilket 

gör det till ett tidskrävande arbete. Det gör också att det är svårt att beskriva människors 

upplevelser utan att reducera bort för många nyanser. Att dela upp kvinnornas livsvärld 

i olika kategorier och underkategorier var mödosamt då alla deras upplevelser hängde 

samman och påverkade varandra. Men vi tycker ändå att de slutgiltiga kategorierna 

återspeglar böckerna i sin helhet och beskriver likheter och skillnader i kvinnornas 

upplevelser. Resultatet i denna studie beskriver endast fyra kvinnors upplevelser. Trots 

att stora likheter finns dem emellan kan inga generella slutsatser dras. Materialet är litet 

och begränsat. Det innehåller endast berättelser av kvinnor som lever i Sverige och i 

heterosexuella relationer.  

 

Resultatsdiskussion 

För att sjuksköterskan ska kunna bemöta kvinnor som lever med våld i nära relationer 

och skapa en bra vårdrelation är det viktigt att hon har kunskap om och förståelse för 

deras situation. Det är viktigt att hon känner till att det finns olika anledningar till att 

kvinnan inte alltid väljer att berätta om att hon utsätts för våld. Hon måste också ha 

förståelse för de svårigheter kvinnan stöter på i processen att lämna mannen.  

 

I vårt resultat framgår det att en av anledningarna till att kvinnorna inte berättade var att 

de upplevde skam över sin situation. Detta beskrivs även av Lutenbacher, Cohen och 

Mitzel (2003). I resultatet av deras studie framkommer att kvinnorna hade liknande 

känslor av förlägenhet, skam och förödmjukelse som kvinnorna i självbiografierna. 

Skamkänslor kan enligt Wiklund (2003) bero på att människan känner sig kränkt i sin 

värdighet. I vårt resultat beskriver kvinnorna just hur de kände sig mindre värda och hur 

de försökte upprätthålla värdigheten genom att dölja sin förnedring för omgivningen. 

Wiklund (2003) skriver vidare att skammen gör att människan drar sig undan andra och 

blir ensam och isolerad. Hon kan då inte få bekräftelse från andra människor och det 

leder till ett lidande. Även detta framkommer tydligt hos kvinnorna i självbiografierna. 

De beskriver hur de på olika sätt drog sig undan, hur de tystnade och inte vågade titta 

andra människor i ögonen. Det är tydligt i självbiografierna hur kvinnorna kände sig 

väldigt ensamma och isolerade till följd av detta.  

 

Kvinnorna beskriver också hur de var rädda för att bli fördömda av andra människor om 

de berättade om sin situation. Då de kom i kontakt med personer inom sjukvård- och 

andra myndigheter blev de i flera fall bemötta med förakt, oförstående och okunskap. 

De upplevde också att personal undvek dem. Det som gjorde att möten upplevdes som 

positiva var att kvinnorna kände att de blev tagna på allvar, bemöttes med värdighet och 

att personalen verkade kunnig och professionell. I ett flertal studier beskriver kvinnor 

hur viktigt det är att vårdpersonal inte har en fördömande attityd (Hathaway, Willis & 

Zimmer, 2002; Dienemann, Glass & Hyman, 2005; Lutenbacher et al., 2003). Enligt 

Hathaway et al. (2002) behöver kvinnor känna att personalen har kunskap om ämnet 

och förståelse för deras situation. Detta bidrar till att de känner tillit och vågar berätta 

om våldet. Kvinnorna i studien upplevde att personal med denna kunskap var mindre 

benägna att skuldbelägga dem för våldet och istället såg våldet som ett hälsoproblem. 
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Det upplevde att det var viktigt att personalen visade respekt och omtanke och tog sig 

tid att verkligen lyssna.   

 

I vårt resultat framkommer att kvinnorna levde under ständigt hot och rädsla för 

männens raseri. Dienemann et al., (2005) beskriver rädslan som en anledning till att 

kvinnor inte vill berätta om våldet och att det är viktigt att vårdpersonal har förmåga att 

skydda dem när de söker vård. Ett exempel på när kvinnor upplevde att personal inte 

tog hänsyn till deras säkerhet var då de skrev ut dem till hemmet trots att de inte var 

trygga där. Ibland blev de hänvisade till boenden utan att personal försäkrade sig om att 

det fanns plats för dem där. I vårt resultat beskrivs hur en av kvinnorna upplevde att 

vårdpersonal ville skicka hem henne trots att de visste att hon hade blivit misshandlad. 

Kvinnorna beskriver också positiva erfarenheter av hur utomstående värnade deras 

trygghet genom att se till att de slapp träffa männen. 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse för hur komplext problemet med våld i 

nära relationer är. I vårt resultat framgår det tydligt att männen inte enbart kan betraktas 

som en förövare utan att hänsyn måste tas till att han även är kvinnornas make eller 

sambo som de har starka känslomässiga band till. I vissa fall är han också far till deras 

barn. Kvinnorna var dessutom bundna till honom av praktiska anledningar som att de 

hade gemensam bostad och ekonomi. Detta sammantaget gjorde att det var en utdragen 

och svår process att lämna männen. Lutenbacher et al. (2003) beskriver hur kvinnor 

upplevde att personal blev frustrerad när de inte klarade av att lämna männen. 

Kvinnorna uttryckte att det var viktigt att personalen inte skuldbelade dem då de inte 

lyckades med detta utan att de istället fanns kvar och gav dem stöd när de själva ville ha 

det. Även i vårt resultat finns exempel på hur det upplevdes som en lättnad att inte bli 

skuldbelagd för att ha misslyckats med att lämna mannen.  

 

Det finns självklart många fler saker än de som tagits upp ovan som sjuksköterskan 

behöver ha kunskap om för att kunna upptäcka och bemöta våldsutsatta kvinnor på ett 

bra sätt. Ett exempel är att hon bör vara uppmärksam på skador som kan tyda på våld. 

Kvinnorna i vårt resultat sökte vård för olika saker vid ett flertal tillfällen och en av 

kvinnorna upplevde även att personalen förstod att hon utsattes för våld. Ändå var det 

ingen vårdpersonal som tog upp frågan eller försökte göra något för att förbättra 

situationen. Exempel på skador som kan tyda på våld är blåmärken, frakturer, 

stickmärken, brännskador och bortslitet hår. De återfinns ofta i ansikte, på hals, bröst, 

armar, bål och genitalier. Det kan vara flera olika skador av olika datum eller skador på 

olika delar av kroppen. Andra indikationer som sjuksköterskan bör vara uppmärksam på 

är om kvinnans förklaring inte stämmer överens med skadan eller om hon tidigare sökt 

vård upprepade gånger med diffusa åkommor utan att bli bra. I vissa fall kan även 

partnern vara med då kvinnan söker vård, då är det viktigt att uppmärksamma om han 

verkar överbeskyddande och inte vill lämna kvinnan ensam, det är också viktigt att 

försöka få prata med kvinnan i enrum (Björk & Heimer, 2008). 

 

Även om sjuksköterskan har ett bra bemötande och kunskap om våldet och kvinnornas 

upplevelser är det ändå inte säkert att kvinnan vill berätta om våldet då hon söker vård. 

Hon måste trots detta få information om vart hon kan vända sig då hon känner att hon 

vill prata om sin situation eller behöver hjälp för att klara av att bryta upp ur relationen. 

Kvinnorna i vårt resultat upplevde sig som isolerade och ensamma och kände att de inte 
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visste vart de skulle vända sig för att hitta någon att prata med. Ett sätt att förmedla 

sådan information utan att kvinnor behöver avslöja sin situation är att placera ut tryckt 

material som till exempel broschyrer med information om kvinnojourer och andra 

lämpliga kontakter på toaletter och andra ställen där de osedda kan ta del av materialet. 

Det är också viktigt att sjuksköterskan känner till vilka möjligheter som finns att ge 

kvinnan vidare samtalskontakt inom vården och förmedlar detta.  
 

I mötet med våldsutsatta kvinnor är det viktigt att komma ihåg att inte enbart se deras 

utsatthet utan att också se den styrka de besitter. I vårt resultat beskrivs hur kvinnorna 

inte ville bli uppfattade som offer, de ville inte att folk skulle tycka synd om dem. De 

visade prov på stark vilja, handlingskraft och påhittighet i sina försök att få relationen 

att fungera och också i sina försök att lämna männen. Kvinnorna tog ansvar både för hur 

männen mådde och för att hjälpa dem att lösa sina problem.  Denna inre styrka och 

kapacitet att agera beskrivs också av Scheffer Lindgren (2008). Kvinnorna i hennes 

studie upplevde sig som starka och med bra självförtroende. De hade svårt att förstå hur 

de kunde bli manipulerade, hjärntvättade och nedbrutna och stanna så länge i en relation 

som var så dålig för dem. De beskriver att deras goda självförtroende var det som gjorde 

att de trots allt lyckades ta sig ur relationen och överlevde istället för att bli totalt 

nedbrutna både fysiskt och psykiskt. Alla kvinnorna i de självbiografier som vi 

analyserade lyckades trots allt de utsattes för till slut att ta sig ur sina relationer och gå 

vidare. 

 

När vi bestämde oss för att skriva om kvinnors upplevelser av våld i nära relationer 

gjorde vi det både för att det var intressant och för att vi kände att vi hade dålig kunskap 

om ämnet. Under arbetets gång har vi hittat mycket forskning på området och många 

kopplingar till vården. Det finns ett flertal studier som visar hur våldsutsatta kvinnor vill 

bli bemötta i vården och hur personalen kan arbeta för att förbättra kvinnornas situation. 

Ett problem tycks vara att denna kunskap inte används i tillräckligt stor utsträckning 

inom vården och att den inte heller förmedlas till blivande vårdare genom högskolor och 

universitet. Det behövs mer forskning på området men det behövs också mer arbete för 

att föra ut den kunskap som redan finns till dem som behöver den. 

 

Praktiska implikationer 

Var medveten om egna värderingar och attityder. Var inte fördömande utan bemöt 

kvinnan med respekt och ta henne på allvar.  

 

Få kvinnan att alltid känna sig välkommen. Stå kvar även om hon upprepade gånger 

misslyckas med att lämna mannen.  

 

Hjälp kvinnan att minska den skam hon känner genom att påpeka för henne att våld mot 

kvinnor är vanligt och att det inte är hennes ansvar att våldet ska upphöra utan mannens.     

 

Osynliggör inte problemet utan våga fråga kvinnan om hon utsatts för våld. För att 

närma sig frågan, inled till exempel med att säga att eftersom problemet är vanligt är det 

rutin att fråga om det. På så sätt visas att det är ett tillåtet samtalsämne. Tänk på att vara 

tydlig i ordvalet och använda ord som knuffar eller hot hellre än mer abstrakta ord som 
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misshandel. Då kvinnan ofta inte anser sig vara offer och utsatt för misshandel kan hon 

inte alltid identifiera sig med dessa begrepp. 

 

Tänk på kvinnans säkerhet. Då hon lever under hot är hemmet inte alltid en trygg plats 

att skriva ut henne till och alternativ bör ges. Ge kvinnan möjlighet att prata med 

vårdpersonal utan att mannen är närvarande.  

 

Respektera sekretessen så att kvinnan inte riskerar att utsättas för ytterligare skada.  

 

Dokumentera noggrant med tanke på rättssäkerhet.  

 

Förmedla kontakt med till exempel kurator, kvinnojour eller sociala myndigheter vid 

behov.  

 

Stötta kvinnan vid eventuell polisanmälan.  

 

Ge kvinnan möjlighet att få information om vart hon kan vända sig även då hon väljer 

att inte berätta för vårdpersonalen om sin situation. Detta kan ske exempelvis genom att 

tryckt material placeras ut på ställen där kvinnan kan ta del av det utan att bli upptäckt.  

 

Var uppmärksam på skador som kan tyda på våld och våga fråga kvinnan om dem.  

 

Sök kunskap om problemet till exempel på Nationellt Centrum för Kvinnofrids 

hemsida. Där finns forskningsrapporter och utbildningsmaterial för vårdpersonal. Där 

finns även information om Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon för kvinnor 

som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp (Nationellt Centrum för Kvinnofrid). 
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Bilaga 1 

Den oslagbara: en personlig skildring av våld i kärlekens namn av Maria Carlshamre 

(2006). Författaren har bytt namn och heter numera Robsahm. Hon skriver i efterhand 

om sitt förhållande med en man som utsatte henne för våld. Det varade under tio år och 

paret fick två barn tillsammans. Mannen blev dömd för misshandeln. Författaren är 

journalist, politiker och ledamot i Europaparlamentet.  

 

Nattmaran: En misshandlad kvinnas dagbok skriven av Maria Dahlén (1995). Namnet 

Maria Dahlén är en pseudonym. Författaren skriver i dagboksform om hela sin tid i ett 

misshandelsförhållande. Paret bodde tillsammans till och från. Mannen dömdes för 

brotten och satt i fängelse vid flera tillfällen under förhållandet. 

 

Utmed din gränslinje: En kvinnas berättelse om misshandel av Kerstin Viberg (2001). 

Författaren skriver i diktform om sitt tjugo år långa förhållande med en man som 

misshandlade henne. Paret har ett barn tillsammans.  

 

Sjunde våningen av Åsa Grennvall (2002). Grennvall ritar och skriver i efterhand om 

sitt samboförhållande där hon utsattes för våld. Grennvall är serieförfattare och har 

publicerats i ett flertal tidningar såsom Aftonbladet och Dagens Nyheter.  

 


