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Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett sammansatt problem som inte har en enda
orsak. Det är ett samhälleligt problem, samtidigt som det är ett individuellt problem och
ett relationsproblem. Det måste bekämpas såväl med politiska åtgärder och lagstiftning,
som med insatser för den enskilde och familjen.
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Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är en moraliskt tvivelaktig handling som äger
rum i en gråzon mellan vad som är och inte är möjligt inom ramen för en nära relation.
Gränserna för våldshandlingars legitimitet inom nära relationer mellan man och kvinna
är oklara och tvetydiga. En mans våld mot sin hustru eller sambo är inte någon
accepterad händelse, men den leder inte självklart till relationens upplösning.
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De flesta män tar avstånd från våld och även sitt eget – samtidigt som de befriar sig från
ansvar för sitt handlande. Genom att befria sig från ansvar – inför sig själv, sin hustru
och från omvärlden – kan en man som misshandlat skaffa sig ett moraliskt utrymme för
att fortsätta bruka våld.
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Misshandlade kvinnor utvecklar strategier för att bjuda motstånd mot våldet, allt från att
försöka tala honom till rätta, till att ge sig av hemifrån och att söka hjälp. Dessa
strategier är ibland framgångsrika, ibland inte. Att vara utsatt för våld i en nära relation
är nedbrytande för den psykiska och fysiska hälsan. En misshandlad kvinna är
inbegripen i en ojämn kamp för att få kontroll över sitt eget liv. Endast i sällsynta fall
klarar hon detta utan hjälp utifrån.
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polisarbete eller att förmå mannen att ta ansvar och ändra sitt våldsbeteende eller att ge
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På vems sida står du?
Hur hjälper vi kvinnor att berätta sin historia?
Har våldet en struktur?
Vad händer sedan – varför går hon inte?
Hur blir förändring möjlig? (Kvinnovåldsprojektet 2002)

Förenklar vi problemet att vara en misshandlad kvinna?
På vems sida står du?
Hur hjälper vi kvinnor att berätta sin historia?
Har våldet en struktur?
Vad händer sedan – varför går hon inte?
Hur blir förändring möjlig? (Kvinnovåldsprojektet 2002)

Bakgrunden till den första frågan var att det självklart inte var så att våldsutsatta kvinnor var

Bakgrunden till den första frågan var att det självklart inte var så att våldsutsatta kvinnor var

en helt okänd patientgrupp – men de hade inte uppmärksammats tidigare. Hur kunde detta
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(FRN).

Fortsättning följer……

Fortsättning följer……

på boken jag skrev 1995. Under de år som förflutit sedan den kom ut första gången har

på boken jag skrev 1995. Under de år som förflutit sedan den kom ut första gången har

kvinnofrid har beskrivits som ett kvinnoproblem, som ett jämställdhetsproblem och som ett

kvinnofrid har beskrivits som ett kvinnoproblem, som ett jämställdhetsproblem och som ett

socialt problem. Jag menar att det främst handlar om grundläggande medborgerliga

socialt problem. Jag menar att det främst handlar om grundläggande medborgerliga

rättigheter. De ständiga brott mot kvinnofriden som sker i vårt land utgör ett av de

rättigheter. De ständiga brott mot kvinnofriden som sker i vårt land utgör ett av de

allvarligaste sociala problemen i vår tid. Det berör samtliga män, kvinnor och barn i vårt land,

allvarligaste sociala problemen i vår tid. Det berör samtliga män, kvinnor och barn i vårt land,

vare sig vi är direkt berörda eller inte. Det involverar samtliga, därför att brott mot

vare sig vi är direkt berörda eller inte. Det involverar samtliga, därför att brott mot

kvinnofriden förstör relationen mellan könen och mellan generationerna.

kvinnofriden förstör relationen mellan könen och mellan generationerna.

Av min fortsatta forskning, handledning och undervisning om mäns våld mot kvinnor i nära

Av min fortsatta forskning, handledning och undervisning om mäns våld mot kvinnor i nära

relationer, har jag dragit slutsatsen att våldshändelsen kan beskrivas i termer av en rad

relationer, har jag dragit slutsatsen att våldshändelsen kan beskrivas i termer av en rad

relationer, som kan fångas med hjälp av fyra olika komponenter och deras inbördes relation,

relationer, som kan fångas med hjälp av fyra olika komponenter och deras inbördes relation,

nämligen de två personer (mannen och kvinnan) som präglade av sina olika livshistorier och i

nämligen de två personer (mannen och kvinnan) som präglade av sina olika livshistorier och i

sina två olika positioner (som våldsutövare eller offer) är huvudaktörer, det parförhållande

sina två olika positioner (som våldsutövare eller offer) är huvudaktörer, det parförhållande

(äktenskap eller samboförhållande) inom vilket våldet ägt rum, samt den situation

(äktenskap eller samboförhållande) inom vilket våldet ägt rum, samt den situation

(exempelvis en vardaglig situation, en krissituation eller socialt utsatt situation) i vilken den

(exempelvis en vardaglig situation, en krissituation eller socialt utsatt situation) i vilken den

uppstått. För att förstå den enskilda våldshändelsen måste man ha kännedom om samtliga

uppstått. För att förstå den enskilda våldshändelsen måste man ha kännedom om samtliga

dessa komponenter och deras inbördes relation, samt det könskulturella sammanhang i vilket

dessa komponenter och deras inbördes relation, samt det könskulturella sammanhang i vilket

våldet utspelar sig. Med könskulturellt sammanhang menar jag sådant som föreställningar om

våldet utspelar sig. Med könskulturellt sammanhang menar jag sådant som föreställningar om

vad en man är och vad en kvinna är, föreställningar om rådande maktförhållanden mellan

vad en man är och vad en kvinna är, föreställningar om rådande maktförhållanden mellan

könen, samt normer som anger ideal för hur en man och en kvinna bör vara och vad som skall

könen, samt normer som anger ideal för hur en man och en kvinna bör vara och vad som skall

hända om dessa normer eller ideal överträds. När jag låter det könskulturella sammanhanget

hända om dessa normer eller ideal överträds. När jag låter det könskulturella sammanhanget

bilda ram för förståelsen av den enskilda våldshändelsen och därmed tillmäter den stor

bilda ram för förståelsen av den enskilda våldshändelsen och därmed tillmäter den stor

betydelse, är det inte för att jag tror att normer och föreställningar om hur ”en riktig kvinna”

betydelse, är det inte för att jag tror att normer och föreställningar om hur ”en riktig kvinna”

eller ”en riktig man” skall vara och vad som skall hända om dessa normer överträds, med

eller ”en riktig man” skall vara och vad som skall hända om dessa normer överträds, med

automatik låter sig ta gestalt i människor. Dessa normer utgör inte några statiskt utformade

automatik låter sig ta gestalt i människor. Dessa normer utgör inte några statiskt utformade

enheter, utan är föremål för ett ständigt tolkande och förhandlande. Likafullt är de ständigt

enheter, utan är föremål för ett ständigt tolkande och förhandlande. Likafullt är de ständigt

närvarande som en del av våldets sammanhang.

närvarande som en del av våldets sammanhang.

De olika komponenterna kan ha mycket olika vikt i det enskilda fallet. Så kan exempelvis en

De olika komponenterna kan ha mycket olika vikt i det enskilda fallet. Så kan exempelvis en

man vara mycket våldsbenägen och gripa till våld i en mängd olika situationer och relationer,

man vara mycket våldsbenägen och gripa till våld i en mängd olika situationer och relationer,

medan en annan man kan ha brukat våld vid ett enstaka tillfälle i en speciell situation – som

medan en annan man kan ha brukat våld vid ett enstaka tillfälle i en speciell situation – som

exempelvis vid en skilsmässa. Så kan exempelvis ett parförhållande ha kommit att utvecklas

exempelvis vid en skilsmässa. Så kan exempelvis ett parförhållande ha kommit att utvecklas

så att om man ”bytte ut” mannen och kvinnan men inte kommunikationsmönstret, så skulle

så att om man ”bytte ut” mannen och kvinnan men inte kommunikationsmönstret, så skulle

våldet fortsätta. I det första exemplet väger mannens personliga egenskaper tungt, i det andra

våldet fortsätta. I det första exemplet väger mannens personliga egenskaper tungt, i det andra

situationen, i det tredje parförhållandet. När det gäller att bedöma behov av skydd för kvinnan

situationen, i det tredje parförhållandet. När det gäller att bedöma behov av skydd för kvinnan

och barnen och behov av andra hjälpinsatser, är det viktigt att ta samtliga dessa komponenter i

och barnen och behov av andra hjälpinsatser, är det viktigt att ta samtliga dessa komponenter i

beaktande och deras vikt.

beaktande och deras vikt.

Att relationen mellan komponenterna är av betydelse betyder, att såväl mannen som kvinnan

Att relationen mellan komponenterna är av betydelse betyder, att såväl mannen som kvinnan

har en kulturellt bestämd förståelse av vad ett äktenskap eller samboförhållande är, samt att de

har en kulturellt bestämd förståelse av vad ett äktenskap eller samboförhållande är, samt att de

sätter denna förståelse i relation till sig själva som make, maka eller sambo. Det som parterna

sätter denna förståelse i relation till sig själva som make, maka eller sambo. Det som parterna

formar under sitt äktenskap har jag beskrivit som ett gemensamt parprojekt. Utifrån skilda

formar under sitt äktenskap har jag beskrivit som ett gemensamt parprojekt. Utifrån skilda

biologiska, personliga och sociala utgångspunkter bidrar kvinnan och mannen till att utforma

biologiska, personliga och sociala utgångspunkter bidrar kvinnan och mannen till att utforma

sin egen variant av den äktenskapliga livsformen.

sin egen variant av den äktenskapliga livsformen.

När det gäller att förstå det upprepade våldet måste man komplettera denna beskrivning med

När det gäller att förstå det upprepade våldet måste man komplettera denna beskrivning med

en insikt om det upprepade våldets speciella process. Två aspekter av denna process har jag

en insikt om det upprepade våldets speciella process. Två aspekter av denna process har jag

funnit speciellt betydelsefulla; de är mannens ansvarsbefrielse och kvinnans

funnit speciellt betydelsefulla; de är mannens ansvarsbefrielse och kvinnans

uppbrottsprocess. Det är denna uppbrottsprocess som jag funnit central för förståelsen av

uppbrottsprocess. Det är denna uppbrottsprocess som jag funnit central för förståelsen av

mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Den är också viktig att bygga på när det gäller att

mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Den är också viktig att bygga på när det gäller att

utforma insatser för att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer och hjälpa dess offer.

utforma insatser för att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer och hjälpa dess offer.

”Mannens ansvarsbefrielse” beskrivs relativt utförligt i bokens kapitel ”Berättelser om

”Mannens ansvarsbefrielse” beskrivs relativt utförligt i bokens kapitel ”Berättelser om

våldsakten”, varför jag endast kort berör temat i slutet av kapitlet. Hittills är endast några

våldsakten”, varför jag endast kort berör temat i slutet av kapitlet. Hittills är endast några

preliminära resultat redovisade (Överlien & Hydén 2007) från den studie jag arbetar med nu,

preliminära resultat redovisade (Överlien & Hydén 2007) från den studie jag arbetar med nu,

den som handlar om hur våldet ter sig ur barnens, de deltagande vittnenas perspektiv. Jag tar

den som handlar om hur våldet ter sig ur barnens, de deltagande vittnenas perspektiv. Jag tar

därför inte upp barnens perspektiv i detta kapitel. Det nyskrivna kapitlet uteslutande åt den

därför inte upp barnens perspektiv i detta kapitel. Det nyskrivna kapitlet uteslutande åt den

misshandlade kvinnans uppbrottsprocess.

misshandlade kvinnans uppbrottsprocess.

Resten av bokens text är identisk med den som gavs ut 1995.

Resten av bokens text är identisk med den som gavs ut 1995.

Jacobslund 2008

Jacobslund 2008

Margareta Hydén

Margareta Hydén

Uppbrottsprocessen

Uppbrottsprocessen

’Skulle du vilja skriva vår uppbrottshistoria?’

’Skulle du vilja skriva vår uppbrottshistoria?’

Under flera år arbetade jag en kväll i veckan som psykoterapeut vid en kvinnojour dit

Under flera år arbetade jag en kväll i veckan som psykoterapeut vid en kvinnojour dit

kvinnor kunde ta sin tillflykt efter att ha lämnat sina våldsamma män. En varm kväll i juli

kvinnor kunde ta sin tillflykt efter att ha lämnat sina våldsamma män. En varm kväll i juli

knackade det försiktigt på min dörr. När jag öppnade såg jag konturen av en smal

knackade det försiktigt på min dörr. När jag öppnade såg jag konturen av en smal

kvinnokropp avteckna sig i trapphusets motljus.

kvinnokropp avteckna sig i trapphusets motljus.

”Får jag komma in”?

”Får jag komma in”?

”Visst, självklart”.

”Visst, självklart”.

Vi hade mötts tidigare vid stormötena på tisdagarna. Hennes namn var Maria. Hon var 34 år

Vi hade mötts tidigare vid stormötena på tisdagarna. Hennes namn var Maria. Hon var 34 år

gammal och hade en tioårig son. Maria hade bott på kvinnojouren ungefär en månad. Nu satt

gammal och hade en tioårig son. Maria hade bott på kvinnojouren ungefär en månad. Nu satt

hon framför mig med en tunn, sliten anteckningsbok i knät:

hon framför mig med en tunn, sliten anteckningsbok i knät:

”Du vet, när man bor här har man tid att tänka och att prata med de andra som bor här.
Vi har talat en hel del om vad det är du egentligen går igenom efter att du brutit upp.
Alltså, först när du kommer hit är allt en enda röra. Du är så rädd och så förvirrad så du
vet varken ut eller in. Du är nästan paralyserad av rädsla. Allt du tänker på är att han
säkert kommer att hämnas för att du lämnat honom. Alla i din omgivning förväntar sig
att du skall vara glad och lättad över att du kommit iväg från honom och kan börja om
på nytt. Själv är du mest plågad.
Det som är värst är att du tror att det här ”tillståndet”, eller vad man nu skall kalla det,
kommer att vara för evigt. Du tänker att du kommer att leva resten av ditt liv i förvirring
och rädsla. Det är som om du har gått sönder på något sätt och aldrig kan bli som
vanligt igen. Det är outhärdligt. Att känna så här kan få dig att vilja ta livet av dig – allt
är ju ändå slut.
Men det fantastiska är att det här ”tillståndet” inte varar för evigt, det är något som du
passerar. Du fortsätter leva. Det dumma är att när det pågår tror man att det skall vara
för evigt. Ingenstans står att det att läsa att detta att bryta upp för med sig en massa
obehag men det blir bättre – jag har läst det mesta om misshandlade kvinnor, men aldrig
om det. Det borde man kunna ändra på, eller hur”?

”Du vet, när man bor här har man tid att tänka och att prata med de andra som bor här.
Vi har talat en hel del om vad det är du egentligen går igenom efter att du brutit upp.
Alltså, först när du kommer hit är allt en enda röra. Du är så rädd och så förvirrad så du
vet varken ut eller in. Du är nästan paralyserad av rädsla. Allt du tänker på är att han
säkert kommer att hämnas för att du lämnat honom. Alla i din omgivning förväntar sig
att du skall vara glad och lättad över att du kommit iväg från honom och kan börja om
på nytt. Själv är du mest plågad.
Det som är värst är att du tror att det här ”tillståndet”, eller vad man nu skall kalla det,
kommer att vara för evigt. Du tänker att du kommer att leva resten av ditt liv i förvirring
och rädsla. Det är som om du har gått sönder på något sätt och aldrig kan bli som
vanligt igen. Det är outhärdligt. Att känna så här kan få dig att vilja ta livet av dig – allt
är ju ändå slut.
Men det fantastiska är att det här ”tillståndet” inte varar för evigt, det är något som du
passerar. Du fortsätter leva. Det dumma är att när det pågår tror man att det skall vara
för evigt. Ingenstans står att det att läsa att detta att bryta upp för med sig en massa
obehag men det blir bättre – jag har läst det mesta om misshandlade kvinnor, men aldrig
om det. Det borde man kunna ändra på, eller hur”?

”Jag antar det”.

”Jag antar det”.

”Jag har, eller snarare vi alla som bor här just nu, har börjat skriva ner vad det är som
händer. Vi skulle vilja visa det för dig. Du är ju forskare, eller hur? Skulle du inte kunna
forska om det här? Skulle inte du kunna skriva om vad som faktiskt händer”?

”Jag har, eller snarare vi alla som bor här just nu, har börjat skriva ner vad det är som
händer. Vi skulle vilja visa det för dig. Du är ju forskare, eller hur? Skulle du inte kunna
forska om det här? Skulle inte du kunna skriva om vad som faktiskt händer”?

Jag var tvungen att fundera ett bra tag innan jag gick henne till mötes. Jag var rädd att göra

Jag var tvungen att fundera ett bra tag innan jag gick henne till mötes. Jag var rädd att göra

henne besviken. Det hon önskade sig var en historia med ett lyckligt slut som skulle kunna

henne besviken. Det hon önskade sig var en historia med ett lyckligt slut som skulle kunna

vara läkande för kvinnor som befann sig i ett tillstånd av förlamande rädsla efter ett uppbrott

vara läkande för kvinnor som befann sig i ett tillstånd av förlamande rädsla efter ett uppbrott

från en misshandlande man. Det var ingenting jag kunde utlova. Även om hon och de kvinnor

från en misshandlande man. Det var ingenting jag kunde utlova. Även om hon och de kvinnor

hon talat med hade goda erfarenheter att förmedla, visste jag att det inte gällde alla kvinnor.

hon talat med hade goda erfarenheter att förmedla, visste jag att det inte gällde alla kvinnor.

’Jag vet det’ sade hon när jag talade om för henne att ett forskningsprojekt som det hon

’Jag vet det’ sade hon när jag talade om för henne att ett forskningsprojekt som det hon

frågade efter kunde leda till besvikelse, ’jag vet det, men jag är beredd att ta risken. Att inte ha

frågade efter kunde leda till besvikelse, ’jag vet det, men jag är beredd att ta risken. Att inte ha

någon historia alls är värre än att ha en mörk historia’.

någon historia alls är värre än att ha en mörk historia’.

Detta var början till ett forskningsprojekt där jag följde tio kvinnor från det att de hade lämnat

Detta var början till ett forskningsprojekt där jag följde tio kvinnor från det att de hade lämnat

sina män och två år framåt. Första intervjun ägde rum på kvinnojouren, de följande fem i

sina män och två år framåt. Första intervjun ägde rum på kvinnojouren, de följande fem i

kvinnornas hem. Samtliga kvinnor hade blivit utsatta för våld som kan kategoriseras som

kvinnornas hem. Samtliga kvinnor hade blivit utsatta för våld som kan kategoriseras som

misshandel (BrB 3 kap. 5 §), i vissa fall grov misshandel (BrB 3 kap. 6 §) eller grov

misshandel (BrB 3 kap. 5 §), i vissa fall grov misshandel (BrB 3 kap. 6 §) eller grov

kvinnofridskränkning (BrB 4 kap 4a §). Brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning

kvinnofridskränkning (BrB 4 kap 4a §). Brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning

innefattar både fysisk och psykisk misshandel, sexuellt tvång och annat kontrollerande

innefattar både fysisk och psykisk misshandel, sexuellt tvång och annat kontrollerande

beteende som är upprepat och systematiskt. Samtliga namn i texten är ändrade.

beteende som är upprepat och systematiskt. Samtliga namn i texten är ändrade.

Uppbrottet – en process och inte en avgränsad händelse

Uppbrottet – en process och inte en avgränsad händelse

Det första jag frågade kvinnorna var: ”Hur kommer det sig att du bryter upp just nu”? Min

Det första jag frågade kvinnorna var: ”Hur kommer det sig att du bryter upp just nu”? Min

fråga rymde en förväntan på att själva uppbrottet skulle gå att beskriva som en avgränsad

fråga rymde en förväntan på att själva uppbrottet skulle gå att beskriva som en avgränsad

händelse och organiseras linjärt med ett tydligt ”före” och ett ”efter” och dessutom innehålla

händelse och organiseras linjärt med ett tydligt ”före” och ett ”efter” och dessutom innehålla

en motivering till varför hon lämnat mannen just nu. Annorlunda uttryckt: Jag hade förväntat

en motivering till varför hon lämnat mannen just nu. Annorlunda uttryckt: Jag hade förväntat

mig att uppbrottet skulle vara möjligt att tala om som en berättelse om en vändpunkt, det vill

mig att uppbrottet skulle vara möjligt att tala om som en berättelse om en vändpunkt, det vill

säga som en berättelse om diskontinuitet. Jag hade tänkt mig rubriken i stil med ”då fick jag

säga som en berättelse om diskontinuitet. Jag hade tänkt mig rubriken i stil med ”då fick jag

verkligen nog”. I stället visade det sig att jag formulerat min fråga så att den var omöjlig att

verkligen nog”. I stället visade det sig att jag formulerat min fråga så att den var omöjlig att

besvara. Kvinnorna svarade sådant som ”bra fråga, det har jag faktiskt undrat själv, jag vet

besvara. Kvinnorna svarade sådant som ”bra fråga, det har jag faktiskt undrat själv, jag vet

inte riktigt” eller ”hur det kom sig att jag bröt upp just nu, ja det vet jag faktiskt inte, slumpen

inte riktigt” eller ”hur det kom sig att jag bröt upp just nu, ja det vet jag faktiskt inte, slumpen

kanske, jag hade ju tänkt på det så länge. Maria hade följande att berätta om dagen då hon

kanske, jag hade ju tänkt på det så länge. Maria hade följande att berätta om dagen då hon

lämnade sin man:

lämnade sin man:

”Vi hade målare i lägenheten som renoverade vårt vardagsrum. Jag behövde uträtta
några ärenden, så jag frågade hur länge de var kvar. ’Ett tag till’, sa de. Så jag lånade ut
mina nycklar till dem. Jag bad dem låsa och slänga in nycklarna i brevlådan. Min man
skulle komma hem före mig, så han kunde släppa in mig. När jag kom ut på gatan greps
jag av en sådan frihetskänsla! ’Nu har jag gjort mig av med nycklarna! Nu behöver inte
gå hem mer!’ Jag gick och gick, alltmer planlöst. Plötsligt stod jag framför polisen.
Fortsättningen på Marias berättelse var minst lika dramatisk som dess början:

”Vi hade målare i lägenheten som renoverade vårt vardagsrum. Jag behövde uträtta
några ärenden, så jag frågade hur länge de var kvar. ’Ett tag till’, sa de. Så jag lånade ut
mina nycklar till dem. Jag bad dem låsa och slänga in nycklarna i brevlådan. Min man
skulle komma hem före mig, så han kunde släppa in mig. När jag kom ut på gatan greps
jag av en sådan frihetskänsla! ’Nu har jag gjort mig av med nycklarna! Nu behöver inte
gå hem mer!’ Jag gick och gick, alltmer planlöst. Plötsligt stod jag framför polisen.
Fortsättningen på Marias berättelse var minst lika dramatisk som dess början:

”Jag gick in. ’Jag har något att bekänna’, sa jag. ’För några dagar sedan var jag här och
anklagade en man för att förfölja mig. Det var inte sant’. Jag var jätterädd för hur de
skulle reagera, men de var så vänliga så jag började gråta. Jag fick komma in och tala
med en polis och berättade alltihop. Hur min man hade hotat och slagit mig. Hur han
fått för sig att en man tittade på mig i affären och att vi hade ett förhållande. En vilt
främmande man som jag aldrig sett förut! Hur han malde på och malde på om att jag
varit otrogen.
Till sist släppte han den tanken för att börja tala om att det nog var så att den anrde
mannen förföljde mig. Jag gick med på det för att få slut på det hela. Då började han
tjata om vi måste gå till polisen och anmäla, för även om jag var oskyldig så var ju inte
den där mannen det. Till sist gick jag med på det. Det var fruktansvärt. Jag anmälde en
fullständigt oskyldig människa.
När jag bekänt sa de att de nog skulle köra mig till kvinnojouren, för de tyckte inte att
jag skulle gå hem igen.”

”Jag gick in. ’Jag har något att bekänna’, sa jag. ’För några dagar sedan var jag här och
anklagade en man för att förfölja mig. Det var inte sant’. Jag var jätterädd för hur de
skulle reagera, men de var så vänliga så jag började gråta. Jag fick komma in och tala
med en polis och berättade alltihop. Hur min man hade hotat och slagit mig. Hur han
fått för sig att en man tittade på mig i affären och att vi hade ett förhållande. En vilt
främmande man som jag aldrig sett förut! Hur han malde på och malde på om att jag
varit otrogen.
Till sist släppte han den tanken för att börja tala om att det nog var så att den anrde
mannen förföljde mig. Jag gick med på det för att få slut på det hela. Då började han
tjata om vi måste gå till polisen och anmäla, för även om jag var oskyldig så var ju inte
den där mannen det. Till sist gick jag med på det. Det var fruktansvärt. Jag anmälde en
fullständigt oskyldig människa.
När jag bekänt sa de att de nog skulle köra mig till kvinnojouren, för de tyckte inte att
jag skulle gå hem igen.”

Det första som slog mig när jag lyssnade på Marias berättelse var att den handlade om hur

Det första som slog mig när jag lyssnade på Marias berättelse var att den handlade om hur

hon bekände ett brott och inte om att hon anmälde mannen. Jag noterade också kontrasten

hon bekände ett brott och inte om att hon anmälde mannen. Jag noterade också kontrasten

mellan de vänliga människor hon mött under uppbrottsdagen och de mardrömslika

mellan de vänliga människor hon mött under uppbrottsdagen och de mardrömslika

förhållanden hon levt under med sin man. Berättelsen om uppbrottsdagen var ljus och

förhållanden hon levt under med sin man. Berättelsen om uppbrottsdagen var ljus och

förebådade ett gott liv. Den börjar med att två målare arbetar med att göra hennes vardagsrum

förebådade ett gott liv. Den börjar med att två målare arbetar med att göra hennes vardagsrum

nytt och fräscht, och hur dagen sedan fortsatt med att hon träffat vänliga och tillmötesgående

nytt och fräscht, och hur dagen sedan fortsatt med att hon träffat vänliga och tillmötesgående

människor. Samtidigt var hennes berättelse en berättelse om risktagande. Vad hade

människor. Samtidigt var hennes berättelse en berättelse om risktagande. Vad hade

exempelvis hänt om målarna inte tagit emot nycklarna? Vad hade hänt om polisen inte

exempelvis hänt om målarna inte tagit emot nycklarna? Vad hade hänt om polisen inte

observerat hennes utsatthet och tvångssituation? Det är inte säkert att hon genomfört

observerat hennes utsatthet och tvångssituation? Det är inte säkert att hon genomfört

uppbrottet den dagen om hon inte mött bekräftelse och handlingskraft. Maria hade sannolikt

uppbrottet den dagen om hon inte mött bekräftelse och handlingskraft. Maria hade sannolikt

brutit upp förr eller senare i alla fall, men hon kanske hade återvänt och åter utsatt sig för våld

brutit upp förr eller senare i alla fall, men hon kanske hade återvänt och åter utsatt sig för våld

och hennes tilltro till människor hade antagligen fått sig ytterligare en knäck.

och hennes tilltro till människor hade antagligen fått sig ytterligare en knäck.

Den del av uppbrottet som bestod av att kvinnorna faktiskt lämnade männen, beskrev de som

Den del av uppbrottet som bestod av att kvinnorna faktiskt lämnade männen, beskrev de som

avgränsad till någon timme eller dag. Hela uppbrottsprocessen var dock avsevärt längre. ”Det

avgränsad till någon timme eller dag. Hela uppbrottsprocessen var dock avsevärt längre. ”Det

kanske var slumpen som gjorde att jag bröt upp den dagen, men jag hade ju tänkt på det så

kanske var slumpen som gjorde att jag bröt upp den dagen, men jag hade ju tänkt på det så

länge”, sa Maria. En annan kvinna, Eva, berättade hur hon gradvis drog sig undan mannen.

länge”, sa Maria. En annan kvinna, Eva, berättade hur hon gradvis drog sig undan mannen.

De sista månaderna hade hon haft sitt ”eget bo” i vardagsrummet:

De sista månaderna hade hon haft sitt ”eget bo” i vardagsrummet:

”Jag sov i soffan och så hade jag böcker som jag tyckte om runt omkring och jag var
trygg i det här och trivdes ändå på något konstigt sätt ganska bra under den här tiden. I
alla fall så levde jag i mina drömmar. Jag hade nog tänkt att det skulle komma någon
prins på en vit häst och befria mig. Något i den stilen. Jag kände mig maktlös när det
gällde att förändra mitt liv. Jag trodde inte att jag kunde. Men ingen kom ju.

”Jag sov i soffan och så hade jag böcker som jag tyckte om runt omkring och jag var
trygg i det här och trivdes ändå på något konstigt sätt ganska bra under den här tiden. I
alla fall så levde jag i mina drömmar. Jag hade nog tänkt att det skulle komma någon
prins på en vit häst och befria mig. Något i den stilen. Jag kände mig maktlös när det
gällde att förändra mitt liv. Jag trodde inte att jag kunde. Men ingen kom ju.

Den sista månaden pendlade jag liksom mellan två utvägar. Antingen måste jag ta livet
av honom, vilket jag inte kunde, det var omöjligt, eller så var jag tvungen att ta livet av
mig själv. Till sist, jag tror det var sista helgen, så började jag känna mig arg. Det

Den sista månaden pendlade jag liksom mellan två utvägar. Antingen måste jag ta livet
av honom, vilket jag inte kunde, det var omöjligt, eller så var jag tvungen att ta livet av
mig själv. Till sist, jag tror det var sista helgen, så började jag känna mig arg. Det

började växa ett sådant ursinne inom mig. Varför skall jag ta livet av mig, jag vill ju
leva. Så började jag tänka på min dotter, jag kan inte göra så mot henne, hon kan inte ha
en mamma som tar livet av sig, det är inte rättvist.”

började växa ett sådant ursinne inom mig. Varför skall jag ta livet av mig, jag vill ju
leva. Så började jag tänka på min dotter, jag kan inte göra så mot henne, hon kan inte ha
en mamma som tar livet av sig, det är inte rättvist.”

Även några av de andra kvinnorna talar om upplevelsen av att mannen faktiskt skulle kunna

Även några av de andra kvinnorna talar om upplevelsen av att mannen faktiskt skulle kunna

döda dem, som en uppbrottssignal. Så här berättar Christine, 26 år och mor till två barn, om

döda dem, som en uppbrottssignal. Så här berättar Christine, 26 år och mor till två barn, om

vad som fick henne att bryta upp:

vad som fick henne att bryta upp:

Det var nog inte därför, för han slog mig inte så mycket, den där sista gången. Jag
menar, han tog bara strypgrepp. Det kanske inte är så bara i och för sig, han tog
strypgrepp så jag svimmade. Det var väl därför som jag gick, därför att jag trodde att
jag liksom skulle dö. Annars så har det varit värre saker rent fysiskt, jag menar det sättet
som han slagit mig på.

Det var nog inte därför, för han slog mig inte så mycket, den där sista gången. Jag
menar, han tog bara strypgrepp. Det kanske inte är så bara i och för sig, han tog
strypgrepp så jag svimmade. Det var väl därför som jag gick, därför att jag trodde att
jag liksom skulle dö. Annars så har det varit värre saker rent fysiskt, jag menar det sättet
som han slagit mig på.

Christine lämnar mannen direkt efter denna händelse. För henne blev det som hände till en

Christine lämnar mannen direkt efter denna händelse. För henne blev det som hände till en

vändpunkt i relation till mannen. Även andra kvinnor berättade om att insikten att de faktiskt

vändpunkt i relation till mannen. Även andra kvinnor berättade om att insikten att de faktiskt

kunde dö av mannens misshandel, drabbade dem mycket plötsligt, men att det dröjde någon

kunde dö av mannens misshandel, drabbade dem mycket plötsligt, men att det dröjde någon

tid innan denna insikt verkligen sjönk in och de tänkte att om de ville fortsätta att leva så

tid innan denna insikt verkligen sjönk in och de tänkte att om de ville fortsätta att leva så

måste de lämna honom.

måste de lämna honom.

Evas berättelse innehåller upplevelser av maktlöshet och ett stort lidande, samtidigt som den

Evas berättelse innehåller upplevelser av maktlöshet och ett stort lidande, samtidigt som den

innehåller något helt annat, nämligen motstånd mot våldet. Samtliga kvinnor jag intervjuade

innehåller något helt annat, nämligen motstånd mot våldet. Samtliga kvinnor jag intervjuade

hade något att berätta om hur de försökt förhindra våldet, exempelvis genom att avleda

hade något att berätta om hur de försökt förhindra våldet, exempelvis genom att avleda

mannens ilska eller konfrontera honom med det olämpliga i hans uppträdande. För kvinnorna

mannens ilska eller konfrontera honom med det olämpliga i hans uppträdande. För kvinnorna

var motståndet mot våldet en lika integrerad del i deras liv och relation, som mannens

var motståndet mot våldet en lika integrerad del i deras liv och relation, som mannens

våldsamhet.

våldsamhet.

Motståndets ”dolda text”

Motståndets ”dolda text”

Så här svarade Carina, en 43-årig kvinna med ett långt äktenskap och tre barn med en man

Så här svarade Carina, en 43-årig kvinna med ett långt äktenskap och tre barn med en man

som slog henne, på min fråga ”tänkte du aldrig på uppbrott under alla de här åren”?

som slog henne, på min fråga ”tänkte du aldrig på uppbrott under alla de här åren”?

”Jag tänkte på det hela tiden ’när skall jag bli fri, när skall jag bli fri?’ Så tänkte jag hela
tiden. Och jag önskade också att det skulle hända honom någonting så att det skulle gå
fortare. För att han var så grym mot alla sina medmänniskor, så då tänkte jag så här:
’Jag är grym bara mot dig. Jag är inte grym mot någon annan än min man.’ Jag tänkte
att jag får leva med det. Kanske är det sjukt, kanske det är friskt, men jag kan inte. Så

”Jag tänkte på det hela tiden ’när skall jag bli fri, när skall jag bli fri?’ Så tänkte jag hela
tiden. Och jag önskade också att det skulle hända honom någonting så att det skulle gå
fortare. För att han var så grym mot alla sina medmänniskor, så då tänkte jag så här:
’Jag är grym bara mot dig. Jag är inte grym mot någon annan än min man.’ Jag tänkte
att jag får leva med det. Kanske är det sjukt, kanske det är friskt, men jag kan inte. Så

tänkte jag bara, hoppas han dör i en trafikolycka, hoppas någon spöar upp honom så
han…. Jag vet inte, jag tänkte så där. Det höll mig vid liv tror jag”.

tänkte jag bara, hoppas han dör i en trafikolycka, hoppas någon spöar upp honom så
han…. Jag vet inte, jag tänkte så där. Det höll mig vid liv tror jag”.

Carina – och flera av de andra kvinnorna – beskriver sig som medgörliga till det yttre, men i

Carina – och flera av de andra kvinnorna – beskriver sig som medgörliga till det yttre, men i

sitt inre är de upproriska och avståndstagande. De är i färd med att skapa ett eget inre rum dit

sitt inre är de upproriska och avståndstagande. De är i färd med att skapa ett eget inre rum dit

han inte har tillträde och en egen inre monolog som han inte har tillgång till. Genom att bruka

han inte har tillträde och en egen inre monolog som han inte har tillgång till. Genom att bruka

våld åstadkommer mannen det han minst av allt önskar; nämligen att hon drar sig undan från

våld åstadkommer mannen det han minst av allt önskar; nämligen att hon drar sig undan från

honom som vill ha henne ständigt närvarande och ständigt vill kontrollera hennes göranden

honom som vill ha henne ständigt närvarande och ständigt vill kontrollera hennes göranden

och låtanden. Till det inre rummet har han inte tillträde och varje försök att kontrollera henne

och låtanden. Till det inre rummet har han inte tillträde och varje försök att kontrollera henne

genom att försöka slå sig in leder till att hon sluter sig ännu mer.

genom att försöka slå sig in leder till att hon sluter sig ännu mer.

Det finns forskning om människors motstånd mot förtryck som pekar mot att förmågan att

Det finns forskning om människors motstånd mot förtryck som pekar mot att förmågan att

skapa ett eget inre rum där motstånd kan artikuleras, utgör en viktig psykologisk faktor av

skapa ett eget inre rum där motstånd kan artikuleras, utgör en viktig psykologisk faktor av

betydelse för överlevnaden. Ett exempel på sådan forskning är den amerikanske antropologen

betydelse för överlevnaden. Ett exempel på sådan forskning är den amerikanske antropologen

och statsvetaren James C. Scotts arbete Domination and the Arts of Resistance (1990). Scott

och statsvetaren James C. Scotts arbete Domination and the Arts of Resistance (1990). Scott

driver tesen att där öppet motstånd inte kan uttryckas, förekommer jämförbara uttryck av inre

driver tesen att där öppet motstånd inte kan uttryckas, förekommer jämförbara uttryck av inre

motstånd. ”Slavar och trälar”, skriver Scott, ”vågar vanligtvis inte öppet ifrågasätta det

motstånd. ”Slavar och trälar”, skriver Scott, ”vågar vanligtvis inte öppet ifrågasätta det

förtryck de är utsatta för. Bakom kulisserna kan de däremot upprätta och försvara ett socialt

förtryck de är utsatta för. Bakom kulisserna kan de däremot upprätta och försvara ett socialt

rum där det är möjligt att ifrågasätta den ”officiella texten” (the official transcript) om vilken

rum där det är möjligt att ifrågasätta den ”officiella texten” (the official transcript) om vilken

maktordning som gäller” (Scott 1990, s. xi.). Scott ger ett exempel på en ”dold text” (hidden

maktordning som gäller” (Scott 1990, s. xi.). Scott ger ett exempel på en ”dold text” (hidden

transcript) när han citerar Aggy, en svart kokerska i slaveriets tid i amerikanska södern.

transcript) när han citerar Aggy, en svart kokerska i slaveriets tid i amerikanska södern.

Aggys dotter har blivit orättvist beskylld för någon mindre förseelse och utan att kunna

Aggys dotter har blivit orättvist beskylld för någon mindre förseelse och utan att kunna

ingripa har hon tvingats bevittna hur dottern blivit slagen av slavägaren. Aggy går sedan och

ingripa har hon tvingats bevittna hur dottern blivit slagen av slavägaren. Aggy går sedan och

lättar sitt hjärta för familjens guvernant som är hennes förtrogna. Hennes språk är påverkat av

lättar sitt hjärta för familjens guvernant som är hennes förtrogna. Hennes språk är påverkat av

gammaltestamentlig domedagspredikan och hon åkallar Herren Gud och ber att hon skall få

gammaltestamentlig domedagspredikan och hon åkallar Herren Gud och ber att hon skall få

leva och uppleva dagen då förtryckarna har förlorat makten över de förtryckta och skall

leva och uppleva dagen då förtryckarna har förlorat makten över de förtryckta och skall

straffas:

straffas:

Thar’s a day a-comin’ ! Thar’s a day a-comin’ !… I hear the rumbling ob de chariots! I
see de flashing ob de guns! White folks blood is a runnin on the ground like a ribber, an
de dead’s heaped up dat high! Oh Lor! Hasten de day when de blows, an de bruises, and
de aches an de pains, shall come to de white folks, an de buzzards shall eat dem as dey’s
dead in de streets. Oh Lor! Roll on de chariots, an gib the black people rest and peace.
Oh Lor! Gib me the pleasure ob livin’ til dat day, when I shall see white folks shot
down like de wolves when dey come out hungry out o’de woods (Scott 1990 p.5).

Thar’s a day a-comin’ ! Thar’s a day a-comin’ !… I hear the rumbling ob de chariots! I
see de flashing ob de guns! White folks blood is a runnin on the ground like a ribber, an
de dead’s heaped up dat high! Oh Lor! Hasten de day when de blows, an de bruises, and
de aches an de pains, shall come to de white folks, an de buzzards shall eat dem as dey’s
dead in de streets. Oh Lor! Roll on de chariots, an gib the black people rest and peace.
Oh Lor! Gib me the pleasure ob livin’ til dat day, when I shall see white folks shot
down like de wolves when dey come out hungry out o’de woods (Scott 1990 p.5).

Över hundra år senare talar jag med Carina. Hennes berättelse har stora likheter med Abbys.

Över hundra år senare talar jag med Carina. Hennes berättelse har stora likheter med Abbys.

Bägge kvinnorna önskar sina plågoandar allt ont. Bägge tillkallar någon annan eller några

Bägge kvinnorna önskar sina plågoandar allt ont. Bägge tillkallar någon annan eller några

andra som ombud (”hoppas någon spöar upp honom”, oh Lor’, hasten the days when de blows

andra som ombud (”hoppas någon spöar upp honom”, oh Lor’, hasten the days when de blows

an de bruises, and de aches and de pains shall come to de white folks”). De söker tiden som

an de bruises, and de aches and de pains shall come to de white folks”). De söker tiden som

sin bundsförvant, men är rädda att de aldrig skall få uppleva förändringen (”när skall jag bli

sin bundsförvant, men är rädda att de aldrig skall få uppleva förändringen (”när skall jag bli

fri, när skall jag bli fri”; oh Lor’, gib me de pleasure ob livin til dat day”). Under alla år var

fri, när skall jag bli fri”; oh Lor’, gib me de pleasure ob livin til dat day”). Under alla år var

Carina mycket noga med att ta hand om barn och hushåll på ett oklanderligt sätt. Ingen skulle

Carina mycket noga med att ta hand om barn och hushåll på ett oklanderligt sätt. Ingen skulle

kunna anklaga henne för att vara dålig maka och mor. Hennes ”grymhet” bestod i att hon

kunna anklaga henne för att vara dålig maka och mor. Hennes ”grymhet” bestod i att hon

gjorde sig ouppnåelig för mannen och gav all värme och omsorg till barnen. Hon hade sex

gjorde sig ouppnåelig för mannen och gav all värme och omsorg till barnen. Hon hade sex

med sin man regelbundet, men var stel, kall och frånvarande. Oklanderlighet i kombination

med sin man regelbundet, men var stel, kall och frånvarande. Oklanderlighet i kombination

med att inte ge honom någonting, samt att ha ett dolt upproriskt inre liv – det var hennes

med att inte ge honom någonting, samt att ha ett dolt upproriskt inre liv – det var hennes

livsform under många år innan hon lämnade honom. Det som slutligen fick henne att ta steget

livsform under många år innan hon lämnade honom. Det som slutligen fick henne att ta steget

till uppbrott var ett upptrappat våld i kombination med att äldsta dottern i unga år flyttade

till uppbrott var ett upptrappat våld i kombination med att äldsta dottern i unga år flyttade

hemifrån därför att hon inte orkade vara kvar.

hemifrån därför att hon inte orkade vara kvar.

Om misshandlade kvinnors motstånd

Om misshandlade kvinnors motstånd

Det har skrivits mycket om kvinnomisshandel de senaste åren, men inte mycket om

Det har skrivits mycket om kvinnomisshandel de senaste åren, men inte mycket om

misshandlade kvinnors motstånd mot våld. Hur kan det komma sig? Det finns antagligen flera

misshandlade kvinnors motstånd mot våld. Hur kan det komma sig? Det finns antagligen flera

förklaringar. En förklaring kan vara att motståndet är ständigt närvarande och så indirekt

förklaringar. En förklaring kan vara att motståndet är ständigt närvarande och så indirekt

uttryckt, att det kan vara svårt att identifiera både för omgivningen och för kvinnan själv.

uttryckt, att det kan vara svårt att identifiera både för omgivningen och för kvinnan själv.

En annan förklaring kan vara att motståndet inte antar kulturellt förväntade former. Ett vanligt

En annan förklaring kan vara att motståndet inte antar kulturellt förväntade former. Ett vanligt

sätt att betrakta motstånd tar sin utgångspunkt i en manlig krigarmodell. Motstånd definieras

sätt att betrakta motstånd tar sin utgångspunkt i en manlig krigarmodell. Motstånd definieras

då med utgångspunkt från resultatet: Om man bjudit fienden motstånd vet man först när man

då med utgångspunkt från resultatet: Om man bjudit fienden motstånd vet man först när man

lyckats eller inte lyckats besegrat honom. Denna karaktäristik av motstånd används inte sällan

lyckats eller inte lyckats besegrat honom. Denna karaktäristik av motstånd används inte sällan

vid våldtäktsmål i våra domstolar. Den tvistiga frågan vid sådana mål är oftast inte om

vid våldtäktsmål i våra domstolar. Den tvistiga frågan vid sådana mål är oftast inte om

sexuella handlingar faktiskt har ägt rum, utan om dessa handlingar skett med eller mot

sexuella handlingar faktiskt har ägt rum, utan om dessa handlingar skett med eller mot

kvinnans vilja. Mannen hävdar att hon var med på allt som hände, hon hävdar motsatsen. I

kvinnans vilja. Mannen hävdar att hon var med på allt som hände, hon hävdar motsatsen. I

domstolen avhandlas frågan om kvinnan bjudit motstånd på rätt sätt. Har hon uttryckt sig

domstolen avhandlas frågan om kvinnan bjudit motstånd på rätt sätt. Har hon uttryckt sig

tydligt nog? Att hon lät honom följa med hem efter festen, var inte det nästan som ett ”ja”?

tydligt nog? Att hon lät honom följa med hem efter festen, var inte det nästan som ett ”ja”?

Vad gjorde hon egentligen sedan för att markera sin vilja? Om hon hade bjudit motstånd hade

Vad gjorde hon egentligen sedan för att markera sin vilja? Om hon hade bjudit motstånd hade

han verkligen kunnat göra det han gjorde? Om hon bjudit motstånd, skulle det inte ha satt

han verkligen kunnat göra det han gjorde? Om hon bjudit motstånd, skulle det inte ha satt

märken på hennes kropp? Bara om hon lyckats avvärja hans försök att ha sex med henne kan

märken på hennes kropp? Bara om hon lyckats avvärja hans försök att ha sex med henne kan

vi vara helt säkra på att hon verkligen bjudit motstånd. När denna definition av motstånd

vi vara helt säkra på att hon verkligen bjudit motstånd. När denna definition av motstånd

används för att förstå misshandlade kvinnor och deras sätt att förhålla sig till mannen och

används för att förstå misshandlade kvinnor och deras sätt att förhålla sig till mannen och

våldet, ges inte utrymme för misslyckanden eller ambivalens. Den kategoriserar alla

våldet, ges inte utrymme för misslyckanden eller ambivalens. Den kategoriserar alla

handlingar som inte tydligt kan kategoriseras som motstånd – som tveksamhet eller osäkerhet

handlingar som inte tydligt kan kategoriseras som motstånd – som tveksamhet eller osäkerhet

– som icke-motstånd (”om du verkligen inte vill bli slagen skulle du väl ha lämnat honom för

– som icke-motstånd (”om du verkligen inte vill bli slagen skulle du väl ha lämnat honom för

länge sedan”). Misslyckanden tenderar att definieras som otillräckligt motstånd (”om han nu

länge sedan”). Misslyckanden tenderar att definieras som otillräckligt motstånd (”om han nu

inte fattade vad du ville skulle du väl ha visat det tydligare”).

inte fattade vad du ville skulle du väl ha visat det tydligare”).

Varför tycker jag det är så viktigt att de som skall hjälpa misshandlade kvinnor lär sig tolka

Varför tycker jag det är så viktigt att de som skall hjälpa misshandlade kvinnor lär sig tolka

kvinnornas sätt att uttrycka motstånd mot våldet? Därför att de så ofta misstolkas i sina

kvinnornas sätt att uttrycka motstånd mot våldet? Därför att de så ofta misstolkas i sina

strävanden och i stället uppfattas som förändringsobenägna eller som ointresserade av

strävanden och i stället uppfattas som förändringsobenägna eller som ointresserade av

förändring. Misshandlade kvinnor kan uppfattas som masochister (”om hon verkligen inte

förändring. Misshandlade kvinnor kan uppfattas som masochister (”om hon verkligen inte

gillade hans behandling skulle hon väl ha lämnat honom”) eller som påfrestande otydliga och

gillade hans behandling skulle hon väl ha lämnat honom”) eller som påfrestande otydliga och

obeslutsamma (”hon får väl säga ifrån på skarpen så att han verkligen lyssnar”) när de har

obeslutsamma (”hon får väl säga ifrån på skarpen så att han verkligen lyssnar”) när de har

misslyckats med att förändra hans beteende. Särskilt mycket irritation kan de kvinnor väcka

misslyckats med att förändra hans beteende. Särskilt mycket irritation kan de kvinnor väcka

som lämnar mannen men återkommer, eller de kvinnor som gör en polisanmälan som de inte

som lämnar mannen men återkommer, eller de kvinnor som gör en polisanmälan som de inte

vill fullfölja. Bägge dessa handlingar kan vara uttryck för motstånd mot våldet, samtidigt som

vill fullfölja. Bägge dessa handlingar kan vara uttryck för motstånd mot våldet, samtidigt som

de är en del av uppbrottsprocessen. Kvinnans uppbrott är ett yttersta uttryck for motstånd mot

de är en del av uppbrottsprocessen. Kvinnans uppbrott är ett yttersta uttryck for motstånd mot

mannens våld. Med det innefattar också en uppgivenhet inför möjligheterna att förändra

mannens våld. Med det innefattar också en uppgivenhet inför möjligheterna att förändra

honom.

honom.

Det är möjligt för alla – för kvinnan, mannen, barnen och för omgivningen – att förstå att en

Det är möjligt för alla – för kvinnan, mannen, barnen och för omgivningen – att förstå att en

genomförd separation är ett tydligt uttryck för motstånd mot våldet. Ett uppbrott är dock en

genomförd separation är ett tydligt uttryck för motstånd mot våldet. Ett uppbrott är dock en

komplicerad handling och kvinnan kan behöva mycket stöd. Hon gör något vars konsekvens

komplicerad handling och kvinnan kan behöva mycket stöd. Hon gör något vars konsekvens

hon inte har kontroll över. Hon vet inte om hennes ansträngningar kommer att krönas med

hon inte har kontroll över. Hon vet inte om hennes ansträngningar kommer att krönas med

framgång eller om mannen kommer att söka upp henne och fortsätta bruka våld mot henne.

framgång eller om mannen kommer att söka upp henne och fortsätta bruka våld mot henne.

En genomförd separation är en krävande form av motstånd, därför att det innebär avsked från

En genomförd separation är en krävande form av motstånd, därför att det innebär avsked från

ett gemensamt och personligt engagemang. Det innebär att ta avsked från de drömmar och

ett gemensamt och personligt engagemang. Det innebär att ta avsked från de drömmar och

hopp som investerats. Därför kan, paradoxalt nog, ett långt äktenskap med mycket våld vara

hopp som investerats. Därför kan, paradoxalt nog, ett långt äktenskap med mycket våld vara

svårare att lämna än ett kortare, mindre våldsamt. I det långa äktenskapet har kvinnan

svårare att lämna än ett kortare, mindre våldsamt. I det långa äktenskapet har kvinnan

investerat så mycket och lidit så mycket – allt detta är förgäves om äktenskapet slutar i

investerat så mycket och lidit så mycket – allt detta är förgäves om äktenskapet slutar i

skilsmässa, kanske bäst att försöka igen och se om det blir en förändring denna gång?

skilsmässa, kanske bäst att försöka igen och se om det blir en förändring denna gång?

En separation innebär också att ta avsked från det goda som äktenskapet givit. En

En separation innebär också att ta avsked från det goda som äktenskapet givit. En

misshandlande mans maktutövning är tydlig. Om denna tydliga maktutövning utgjorde hela

misshandlande mans maktutövning är tydlig. Om denna tydliga maktutövning utgjorde hela

det äktenskapliga livet, om han inte var något annan än repressiv, om han inte sa annat än

det äktenskapliga livet, om han inte var något annan än repressiv, om han inte sa annat än

”nej” – då skulle han inte kunna förmå henne att stanna och hörsamma honom år ut och år in.

”nej” – då skulle han inte kunna förmå henne att stanna och hörsamma honom år ut och år in.

Kvinnans uppbrott äger rum i spänningsfältet mellan en rad motsägelser som samtliga har det

Kvinnans uppbrott äger rum i spänningsfältet mellan en rad motsägelser som samtliga har det

gemensamt att de uttrycker motstånd mot våldet. Det kan vara motsägelsen mellan hoppet om

gemensamt att de uttrycker motstånd mot våldet. Det kan vara motsägelsen mellan hoppet om

att han skall förändras och uppgivenheten inför hans möjligheter att förändras. Det kan vara

att han skall förändras och uppgivenheten inför hans möjligheter att förändras. Det kan vara

motsägelsen mellan erfarenheten av att han är beredd att använda våld och erfarenheten av att

motsägelsen mellan erfarenheten av att han är beredd att använda våld och erfarenheten av att

han har andra och bättre sidor. Det kan vara motsägelsen mellan hoppet om att det skall gå att

han har andra och bättre sidor. Det kan vara motsägelsen mellan hoppet om att det skall gå att

forma ett bättre liv utan honom och rädslan för att ett bättre liv inte går att forma.

forma ett bättre liv utan honom och rädslan för att ett bättre liv inte går att forma.

En icke accepterad handling
Sedan kvinnomisshandel uppmärksammades under 1970-talet har även samhällets motstånd

En icke accepterad handling
Sedan kvinnomisshandel uppmärksammades under 1970-talet har även samhällets motstånd

mot våldet ökat. Det främsta målet med de samhällsinsatser som riktar sig direkt till de

mot våldet ökat. Det främsta målet med de samhällsinsatser som riktar sig direkt till de

misshandlade kvinnorna och de misshandlande männen och deras barn är att förhindra att

misshandlade kvinnorna och de misshandlande männen och deras barn är att förhindra att

våldet upprepas, samt att kvinnorna och barnen får hjälp för sina fysiska och psykiska skador.

våldet upprepas, samt att kvinnorna och barnen får hjälp för sina fysiska och psykiska skador.

Det långsiktiga målet är att minska förekomsten av våld och det långsiktigt visionära målet är

Det långsiktiga målet är att minska förekomsten av våld och det långsiktigt visionära målet är

att våld inte skall förekomma överhuvudtaget. Det krävs insatser från flera myndigheter och

att våld inte skall förekomma överhuvudtaget. Det krävs insatser från flera myndigheter och

samverkan dem emellan för att målen skall kunna uppfyllas. Insatserna kan konkretiseras i

samverkan dem emellan för att målen skall kunna uppfyllas. Insatserna kan konkretiseras i

termer av tre uppdrag som riktar sig till en eller flera myndigheter. Dessa uppdrag

termer av tre uppdrag som riktar sig till en eller flera myndigheter. Dessa uppdrag

sammanlänkade med varandra, men fullt urskiljbara. Det första är ett reaktivt och repressivt

sammanlänkade med varandra, men fullt urskiljbara. Det första är ett reaktivt och repressivt

uppdrag. Det sociala arbetet har en reaktiv uppgift som utövas inom ramen för skilda

uppdrag. Det sociala arbetet har en reaktiv uppgift som utövas inom ramen för skilda

organisationsformer och utifrån olika uppdrag, allt från myndighetsutövning till råd- och

organisationsformer och utifrån olika uppdrag, allt från myndighetsutövning till råd- och

stödinsatser för enskilda och familjer. Ett speciellt ansvar har socialtjänsten när det gäller

stödinsatser för enskilda och familjer. Ett speciellt ansvar har socialtjänsten när det gäller

barnen. Polis och rättsväsende har en viktig repressiv uppgift att fylla för att stoppa och

barnen. Polis och rättsväsende har en viktig repressiv uppgift att fylla för att stoppa och

förhindra att våld upprepas. De enskilda polismännen/kvinnorna befinner sig i första linjen.

förhindra att våld upprepas. De enskilda polismännen/kvinnorna befinner sig i första linjen.

När de blir kallade hem till paret i en våldssituation befinner de sig på en brottsplats och skall

När de blir kallade hem till paret i en våldssituation befinner de sig på en brottsplats och skall

handla i enlighet med detta, få stopp på våldet och se till att kvinnan och barnen får den hjälp

handla i enlighet med detta, få stopp på våldet och se till att kvinnan och barnen får den hjälp

och det stöd de behöver. Det andra uppdraget är av reparativ karaktär och är främst riktat till

och det stöd de behöver. Det andra uppdraget är av reparativ karaktär och är främst riktat till

hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det tredje uppdraget är framåtblickande och

hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det tredje uppdraget är framåtblickande och

förebyggande. Socialtjänsten har viktiga förebyggande uppgifter att fylla, liksom polis- och

förebyggande. Socialtjänsten har viktiga förebyggande uppgifter att fylla, liksom polis- och

rättsväsende i olika brottsförebyggande verksamheter. De viktigaste förebyggande insatserna

rättsväsende i olika brottsförebyggande verksamheter. De viktigaste förebyggande insatserna

är av allmänpolitiskt slag och rör exempelvis jämställdhetspolitisk.

är av allmänpolitiskt slag och rör exempelvis jämställdhetspolitisk.

Det myndighetssamarbetet handlar om är att varje myndighets handlande får tyngd och

Det myndighetssamarbetet handlar om är att varje myndighets handlande får tyngd och

betydelse genom att det utgör en länk i en helhet. Så blir exempelvis ett behandlingsarbete

betydelse genom att det utgör en länk i en helhet. Så blir exempelvis ett behandlingsarbete

med män svårare att genomföra utan ett bra arbete från rättsväsendets sida. Rättsväsendets

med män svårare att genomföra utan ett bra arbete från rättsväsendets sida. Rättsväsendets

arbete underlättas om kvinnan får stöd. Hotade kvinnor behöver polisens skydd genom att

arbete underlättas om kvinnan får stöd. Hotade kvinnor behöver polisens skydd genom att

mannens våld stoppas, polisens arbete underlättas av att mannen kan delta i ett

mannens våld stoppas, polisens arbete underlättas av att mannen kan delta i ett

påverkansprogram. Det går att fortsätta länge med att räkna upp olika länkar i denna

påverkansprogram. Det går att fortsätta länge med att räkna upp olika länkar i denna

”helhetshandlandets” kedja.

”helhetshandlandets” kedja.

Att bedöma hjälpbehov

Att bedöma hjälpbehov

Misshandlande män söker inte hjälp annat än undantagsfall, tvärtom lägger de oftast ner

Misshandlande män söker inte hjälp annat än undantagsfall, tvärtom lägger de oftast ner

avsevärd möda på att negligera problemet. Socialarbetare som arbetar inom kriminalvården,

avsevärd möda på att negligera problemet. Socialarbetare som arbetar inom kriminalvården,

missbrukarvården eller psykiatrin kan komma att i kontakt med män som är våldsamma i sina

missbrukarvården eller psykiatrin kan komma att i kontakt med män som är våldsamma i sina

nära relationer, även om våldet inte är det kontakten gäller. Kvinnojoursrörelsen skapade

nära relationer, även om våldet inte är det kontakten gäller. Kvinnojoursrörelsen skapade

uttrycket ”våga fråga” som förslag till ett grundläggande förhållningssätt i mötet med kvinnor

uttrycket ”våga fråga” som förslag till ett grundläggande förhållningssätt i mötet med kvinnor

som kunde ha varit utsatta för våld. Jag vill uppmana socialarbetare och andra som kommer i

som kunde ha varit utsatta för våld. Jag vill uppmana socialarbetare och andra som kommer i

kontakt med män där det finns anledning att anta att han utövar våld inom familjen att ”våga

kontakt med män där det finns anledning att anta att han utövar våld inom familjen att ”våga

fråga” mannen om han brukat våld, när han gjort det, på vilket sätt och mot vilka i familjen.

fråga” mannen om han brukat våld, när han gjort det, på vilket sätt och mot vilka i familjen.

Jag skall aldrig glömma det svar jag fick när jag ”vågade fråga” första gången.

Jag skall aldrig glömma det svar jag fick när jag ”vågade fråga” första gången.

Jag var mitt uppe i mitt avhandlingsarbete, samtidigt som jag fortfarande delvis var verksam

Jag var mitt uppe i mitt avhandlingsarbete, samtidigt som jag fortfarande delvis var verksam

som psykoterapeut. Framför mig hade jag ett par som sökt hjälp därför att inte kunde

som psykoterapeut. Framför mig hade jag ett par som sökt hjälp därför att inte kunde

kommunicera med varandra. De var djupt olyckliga och menade att om de inte fick hjälp

kommunicera med varandra. De var djupt olyckliga och menade att om de inte fick hjälp

skulle deras äktenskap inte gå att rädda. Jag bad dem beskriva hur det gick till när de inte

skulle deras äktenskap inte gå att rädda. Jag bad dem beskriva hur det gick till när de inte

kunde kommunicera. De beskrev då ett gräl som var i det närmaste identiskt med den

kunde kommunicera. De beskrev då ett gräl som var i det närmaste identiskt med den

grälform jag beskriver i kapitlet om våldets förhistoria. Det kunde börja med en småsak och

grälform jag beskriver i kapitlet om våldets förhistoria. Det kunde börja med en småsak och

snabbt eskalera genom att bägge två använde sig av den kommunikationsform som jag kallat

snabbt eskalera genom att bägge två använde sig av den kommunikationsform som jag kallat

att kommunicera värdelöshet: de anklagade den andre för brister i omdöme, utseende,

att kommunicera värdelöshet: de anklagade den andre för brister i omdöme, utseende,

intelligens och ansvarstagande, de drog upp pinsamma händelser som de hade berättat för

intelligens och ansvarstagande, de drog upp pinsamma händelser som de hade berättat för

varandra i förtroende, de menade att den andre aldrig gjorde rätt utan alltid gjorde fel. Ingen

varandra i förtroende, de menade att den andre aldrig gjorde rätt utan alltid gjorde fel. Ingen

av dem nämnde något om fysiskt våld i sammanhanget och jag tänkte ”vad det är som gör att

av dem nämnde något om fysiskt våld i sammanhanget och jag tänkte ”vad det är som gör att

den här mannen inte använder fysiskt våld när de män jag intervjuat gör det”? Så jag frågade:

den här mannen inte använder fysiskt våld när de män jag intervjuat gör det”? Så jag frågade:

”Har du slagit henne någon gång”? Döm om min förvåning när han svarade menar du alla

”Har du slagit henne någon gång”? Döm om min förvåning när han svarade menar du alla

gånger eller bara dem jag är dömd för?

gånger eller bara dem jag är dömd för?

Det är oftast kvinnan som tar kontakt och ber om hjälp eller på något annat sätt påkallar

Det är oftast kvinnan som tar kontakt och ber om hjälp eller på något annat sätt påkallar

uppmärksamhet. Om vi tänker oss uppbrottsprocessen utifrån en tidsaxel – vilket delvis är

uppmärksamhet. Om vi tänker oss uppbrottsprocessen utifrån en tidsaxel – vilket delvis är

missvisande eftersom de flesta faser i processen troligen kommer att upprepas, möjligen med

missvisande eftersom de flesta faser i processen troligen kommer att upprepas, möjligen med

ett något annorlunda innehåll – är det troligt att den kvinna som påkallar uppmärksamhet

ett något annorlunda innehåll – är det troligt att den kvinna som påkallar uppmärksamhet

genom att söka hjälp för skador utan att säga något om hur de uppkommit, befinner sig i

genom att söka hjälp för skador utan att säga något om hur de uppkommit, befinner sig i

början av uppbrottsprocessen. Att ”våga fråga” är i det läget betydelsefullt – även om det inte

början av uppbrottsprocessen. Att ”våga fråga” är i det läget betydelsefullt – även om det inte

alltid ger omedelbar utdelning.

alltid ger omedelbar utdelning.

När kvinnan själv börjar uttrycka sin situation i ord, befinner hon sig i allmänhet långt fram i

När kvinnan själv börjar uttrycka sin situation i ord, befinner hon sig i allmänhet långt fram i

uppbrottsprocessen. Det vet mannen och han kan försöka förhindra att hennes kontakter med

uppbrottsprocessen. Det vet mannen och han kan försöka förhindra att hennes kontakter med

andra leder till uppbrott genom att kontrollera hennes möjligheter att meddela sig med andra.

andra leder till uppbrott genom att kontrollera hennes möjligheter att meddela sig med andra.

Han kan också ta hennes handlande som ett tecken på att nu måste han göra något åt

Han kan också ta hennes handlande som ett tecken på att nu måste han göra något åt

situationen och åt sig själv. Om hon börjar tala om barnens situation, påskyndas ofta

situationen och åt sig själv. Om hon börjar tala om barnens situation, påskyndas ofta

uppbrottet.

uppbrottet.

När kvinnans tal domineras av försvar av mannen och förståelse för honom, då befinner hon

När kvinnans tal domineras av försvar av mannen och förståelse för honom, då befinner hon

sig troligen en bra bit in i uppbrottsprocessen eftersom hon faktiskt talar, men hon har

sig troligen en bra bit in i uppbrottsprocessen eftersom hon faktiskt talar, men hon har

fortfarande hopp om parförhållandet. I det läget har hon svårt att tala om barnens situation.

fortfarande hopp om parförhållandet. I det läget har hon svårt att tala om barnens situation.

Hon vet att en uppväxt i våld inte är någon bra uppväxt och hon hoppas att kunna förändra

Hon vet att en uppväxt i våld inte är någon bra uppväxt och hon hoppas att kunna förändra

situationen, men är rädd att misslyckas.

situationen, men är rädd att misslyckas.

När kvinnans tal domineras av uppgivenhet och ilska och hon uttalar beslutsamhet inför att

När kvinnans tal domineras av uppgivenhet och ilska och hon uttalar beslutsamhet inför att

lämna honom, då befinner hon sig sannolikt i slutet av uppbrottsprocessen, men inte

lämna honom, då befinner hon sig sannolikt i slutet av uppbrottsprocessen, men inte

nödvändigtvis helt i slutet. Första gången kvinnan lämnar mannen kan komma att bli ett i

nödvändigtvis helt i slutet. Första gången kvinnan lämnar mannen kan komma att bli ett i

raden av ”lämnanden”. I detta skede kan hon tala om barnen och även söka hjälp för dem.

raden av ”lämnanden”. I detta skede kan hon tala om barnen och även söka hjälp för dem.

Troligast är att kvinnan söker hjälp när hon är på väg att ge upp hoppet om att kunna förändra

Troligast är att kvinnan söker hjälp när hon är på väg att ge upp hoppet om att kunna förändra

mannen, eller när hennes rädsla för honom är stark. För att bedöma hjälpbehovet vill jag i det

mannen, eller när hennes rädsla för honom är stark. För att bedöma hjälpbehovet vill jag i det

första bedömningssamtalet veta något om henne, men också om barnen. Framför allt vill jag

första bedömningssamtalet veta något om henne, men också om barnen. Framför allt vill jag

veta något om deras relation till våldet i den situation de befinner sig i för tillfället. Det jag

veta något om deras relation till våldet i den situation de befinner sig i för tillfället. Det jag

vill veta är vilket grad av fara hon och barnen är utsatta för, samt vad hon tänker göra för att

vill veta är vilket grad av fara hon och barnen är utsatta för, samt vad hon tänker göra för att

skydda sig och barnen. Grundläggande frågor för att kunna bedöma detta är:

skydda sig och barnen. Grundläggande frågor för att kunna bedöma detta är:

Hur är det just nu? Befinner du dig i en akut hotsituation, eller är det ganska lugnt?

Hur är det just nu? Befinner du dig i en akut hotsituation, eller är det ganska lugnt?

Hur vet du att det är en lugn situation? Hur vet du att en ”icke-lugn” situation är på
gång?

Hur vet du att det är en lugn situation? Hur vet du att en ”icke-lugn” situation är på
gång?

Hur allvarliga är dina skador? Är barnen skadade?

Hur allvarliga är dina skador? Är barnen skadade?

Vilka resurser finns i din familj och vänkrets? Vilka vet om hur det är, vilka skulle vara
möjligt att tala med, vilka kan ge dig stöd och hjälp?

Vilka resurser finns i din familj och vänkrets? Vilka vet om hur det är, vilka skulle vara
möjligt att tala med, vilka kan ge dig stöd och hjälp?

Finns det någon som du absolut inte kan tala med?

Finns det någon som du absolut inte kan tala med?

Finns det någon som kan tala med din man?

Finns det någon som kan tala med din man?

Var är barnen nu? Hur har de det?

Var är barnen nu? Hur har de det?

Vad har du för planer just nu?

Vad har du för planer just nu?

Hur ser dina planer ut för framtiden?

Hur ser dina planer ut för framtiden?

Jag har formulerat frågorna ur kvinnans perspektiv, därför att det oftast är kvinnan som söker

Jag har formulerat frågorna ur kvinnans perspektiv, därför att det oftast är kvinnan som söker

hjälp. Frågorna låter sig dock lätt omformuleras till ett manligt perspektiv och är lika

hjälp. Frågorna låter sig dock lätt omformuleras till ett manligt perspektiv och är lika

angelägna att ställa till honom som till henne.

angelägna att ställa till honom som till henne.

Den andra typen av frågor jag brukar ställa vid första bedömningssamtalet handlar om hur

Den andra typen av frågor jag brukar ställa vid första bedömningssamtalet handlar om hur

kvinnan – och mannen – ser på parförhållandets möjligheter att fortsätta. För att rätt kunna

kvinnan – och mannen – ser på parförhållandets möjligheter att fortsätta. För att rätt kunna

bedöma hur kvinnan ställer sig, är det viktigt att förstå att hon kan ta avstånd från våldet utan

bedöma hur kvinnan ställer sig, är det viktigt att förstå att hon kan ta avstånd från våldet utan

att ta avstånd från mannen. Så länge hon hyser hopp om förändring är detta inte så

att ta avstånd från mannen. Så länge hon hyser hopp om förändring är detta inte så

motsägelsefullt som det kan verka. Hon vill fortsätta att leva med mannen – men inte med

motsägelsefullt som det kan verka. Hon vill fortsätta att leva med mannen – men inte med

våldet. När hon uppfattar våldet som en del av honom och därmed som en del av hennes liv

våldet. När hon uppfattar våldet som en del av honom och därmed som en del av hennes liv

tillsammans med honom, då börjar hon närma sig slutet i sin uppbrottsprocess.

tillsammans med honom, då börjar hon närma sig slutet i sin uppbrottsprocess.

De frågor jag brukar ställa – helst till bägge parter var för sig – är:

De frågor jag brukar ställa – helst till bägge parter var för sig – är:

Tror du att ert förhållande kommer att hålla?

Tror du att ert förhållande kommer att hålla?

Vad tror du han/hon skulle svara på en sådan fråga?

Vad tror du han/hon skulle svara på en sådan fråga?

Vad skulle behöva förändras?

Vad skulle behöva förändras?

Vad tror du han/hon skulle svara på en sådan fråga?

Vad tror du han/hon skulle svara på en sådan fråga?

”Varför går du inte” är den vanligaste frågan att ställa till en kvinna som utsätts för våld av

”Varför går du inte” är den vanligaste frågan att ställa till en kvinna som utsätts för våld av

den man hon lever tillsammans med. Frågan rymmer ett avståndstagande från

den man hon lever tillsammans med. Frågan rymmer ett avståndstagande från

våldshandlingen, men också en underton av kritik av dess offer: En kvinna som fortsätter att

våldshandlingen, men också en underton av kritik av dess offer: En kvinna som fortsätter att

leva tillsammans med en man som misshandlar henne kan inte vara fullt normal. Märkligt nog

leva tillsammans med en man som misshandlar henne kan inte vara fullt normal. Märkligt nog

är det inte alls lika vanligt att ställa motsvarande fråga till mannen och undra över om det kan

är det inte alls lika vanligt att ställa motsvarande fråga till mannen och undra över om det kan

betraktas som fullt normalt att en man fortsätter leva med en kvinna som han misshandlar.

betraktas som fullt normalt att en man fortsätter leva med en kvinna som han misshandlar.

Kvinnan i rädslans tider

Kvinnan i rädslans tider

Den andra frågan i den första intervjun, och den första i de följande var: Vad är mest

Den andra frågan i den första intervjun, och den första i de följande var: Vad är mest

kännetecknande för ditt liv just nu? Under den första intervjun tog alla kvinnor upp rädsla

kännetecknande för ditt liv just nu? Under den första intervjun tog alla kvinnor upp rädsla

som det som dominerande livet. Även i de följande intervjuerna kom rädsla upp, men

som det som dominerande livet. Även i de följande intervjuerna kom rädsla upp, men

beskrevs oftast inte som lika stark och genomgripande. När jag gjort den första analysen fann

beskrevs oftast inte som lika stark och genomgripande. När jag gjort den första analysen fann

jag att beskrivningarna av rädslan rörde sig kring tre olika aspekter, nämligen rädslans objekt,

jag att beskrivningarna av rädslan rörde sig kring tre olika aspekter, nämligen rädslans objekt,

vilken kapacitet för eget handlande kvinnan tillskrev sig, samt graden av ilska:

vilken kapacitet för eget handlande kvinnan tillskrev sig, samt graden av ilska:

Rädslans objekt

Rädslans objekt

Kan variera mellan:

Kan variera mellan:

Odifferentierad och genomgripande känsla av rädsla

Odifferentierad och genomgripande känsla av rädsla

Odifferentierad och genomgripande känsla av rädsla och en rädsla för mannen

Odifferentierad och genomgripande känsla av rädsla och en rädsla för mannen

Rädsla för mannen

Rädsla för mannen

Kvinnans kapacitet för aktivt handlande

Kvinnans kapacitet för aktivt handlande

Kan variera mellan:

Kan variera mellan:

Ingen; förutom att hålla sig undan

Ingen; förutom att hålla sig undan

Reaktiv; om hon blir hotad kan hon söka skydd och hjälp

Reaktiv; om hon blir hotad kan hon söka skydd och hjälp

Självinitierad; hon kan själv agera strategiskt för att minska hotbilden och sin rädsla

Självinitierad; hon kan själv agera strategiskt för att minska hotbilden och sin rädsla

Grad av rädsla

Grad av rädsla

Kan variera mellan:

Kan variera mellan:

Överväldigande, totalt dominerande

Överväldigande, totalt dominerande

Inte överväldigande, med spelar en stor roll i kvinnans liv

Inte överväldigande, med spelar en stor roll i kvinnans liv

En känsla som finns i bakgrunden

En känsla som finns i bakgrunden

Rädslan är så påtaglig i kvinnornas berättelser, så att jag skulle vilja kalla den

Rädslan är så påtaglig i kvinnornas berättelser, så att jag skulle vilja kalla den

uppbrottsprocessens mest grundläggande kännetecken. Samtliga kvinnor känner rädsla när de

uppbrottsprocessens mest grundläggande kännetecken. Samtliga kvinnor känner rädsla när de

lämnat mannen, flera av kvinnorna har rädslan som följeslagare under hela första året. All

lämnat mannen, flera av kvinnorna har rädslan som följeslagare under hela första året. All

initiativkraft hade tagits i anspråk för att genomföra uppbrottet. Kvinnorna var helt uttömda

initiativkraft hade tagits i anspråk för att genomföra uppbrottet. Kvinnorna var helt uttömda

den närmaste tiden efteråt. Rädslan ändrade dock karaktär. Efter ett år kände ingen av

den närmaste tiden efteråt. Rädslan ändrade dock karaktär. Efter ett år kände ingen av

kvinnorna den totalt dominerande och odifferentierade känslan av rädsla längre. Flera var

kvinnorna den totalt dominerande och odifferentierade känslan av rädsla längre. Flera var

fortfarande rädda för mannen, ofta som en bakgrundskänsla som relativt lätt kan aktiveras.

fortfarande rädda för mannen, ofta som en bakgrundskänsla som relativt lätt kan aktiveras.

Handlingskapaciteten har ökat för samtliga kvinnor, men när det gäller i vilken utsträckning

Handlingskapaciteten har ökat för samtliga kvinnor, men när det gäller i vilken utsträckning

de tycker att de själva har kontroll över sitt liv och kan ta de initiativ som behövs, skiljer sig

de tycker att de själva har kontroll över sitt liv och kan ta de initiativ som behövs, skiljer sig

kvinnorna åt. Vissa kvinnor har endast utvecklat sin reaktiva förmåga, men har svårt att själva

kvinnorna åt. Vissa kvinnor har endast utvecklat sin reaktiva förmåga, men har svårt att själva

agera strategiskt.

agera strategiskt.

Vad är rädsla för en slags känsla? Är den positiv eller negativ? Svaret kan tyckas givet: Att

Vad är rädsla för en slags känsla? Är den positiv eller negativ? Svaret kan tyckas givet: Att

vara rädd är inte något som man önskar sig. Förhållandet är dock något mer komplicerat:

vara rädd är inte något som man önskar sig. Förhållandet är dock något mer komplicerat:

Rädsla kan även föra något gott med sig, nämligen det kan tjäna som ett tecken på att en fara

Rädsla kan även föra något gott med sig, nämligen det kan tjäna som ett tecken på att en fara

hotar. Det positiva med rädsla är att den kan tjäna som skydd. De kvinnor jag intervjuade som

hotar. Det positiva med rädsla är att den kan tjäna som skydd. De kvinnor jag intervjuade som

orädda gick till möten med männen de lämnat och åter blev misshandlade – hade de varit

orädda gick till möten med männen de lämnat och åter blev misshandlade – hade de varit

räddare hade de kanske avstått från mötet eller haft någon med sig som skydd. Rädsla kan

räddare hade de kanske avstått från mötet eller haft någon med sig som skydd. Rädsla kan

även tjäna som ett oartikulerat uttryck för att något är dåligt, skadligt. Flera av kvinnorna

även tjäna som ett oartikulerat uttryck för att något är dåligt, skadligt. Flera av kvinnorna

beskrev rädsla som en av de tidiga uppbrottssignalerna ungefär på följande sätt: När jag gick

beskrev rädsla som en av de tidiga uppbrottssignalerna ungefär på följande sätt: När jag gick

omkring och var rädd för honom och undrade vilket humör han skulle vara på när han kom

omkring och var rädd för honom och undrade vilket humör han skulle vara på när han kom

hem, då började jag förstå att det var ganska illa. Jag har i en tidigare artikel beskrivit rädsla,

hem, då började jag förstå att det var ganska illa. Jag har i en tidigare artikel beskrivit rädsla,

hjälplöshet och motstånd som nära förbundna med varandra, och beskrivit relationen på

hjälplöshet och motstånd som nära förbundna med varandra, och beskrivit relationen på

följande sätt: Rädsla är den maktlöses uttryck för motstånd (Hydén 1999: 462). Den är ett

följande sätt: Rädsla är den maktlöses uttryck för motstånd (Hydén 1999: 462). Den är ett

tecken på att något inte är som man vill att det skall vara och att det är allvarligt – även om

tecken på att något inte är som man vill att det skall vara och att det är allvarligt – även om

man inte vet hur man skall kunna förändra situationen. Genom att söka hjälp utifrån kan den

man inte vet hur man skall kunna förändra situationen. Genom att söka hjälp utifrån kan den

rädda tillföras makt till förändring.

rädda tillföras makt till förändring.

Att leva i ett tillstånd av odifferentierad rädsla som mer eller mindre helt tagit kommandot, är

Att leva i ett tillstånd av odifferentierad rädsla som mer eller mindre helt tagit kommandot, är

en förfärlig upplevelse som är svår att artikulera och därför tenderar att ta sig kroppsliga

en förfärlig upplevelse som är svår att artikulera och därför tenderar att ta sig kroppsliga

uttryck som värk och annan ohälsa. Det var denna slags rädsla som Maria refererade till när

uttryck som värk och annan ohälsa. Det var denna slags rädsla som Maria refererade till när

hon sökte upp mig och bad mig skriva om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess. Rädsla

hon sökte upp mig och bad mig skriva om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess. Rädsla

för mannen kan också hota att ockupera kvinnan och starkt begränsa hennes livsrum.

för mannen kan också hota att ockupera kvinnan och starkt begränsa hennes livsrum.

”Jag har varit en idiot som lät det fortsätta”

”Jag har varit en idiot som lät det fortsätta”

När kvinnorna i den avslutande intervjun, två år efter uppbrottet, ser tillbaka och reflekterar

När kvinnorna i den avslutande intervjun, två år efter uppbrottet, ser tillbaka och reflekterar

över vad våldet spelat för roll i deras liv, gör de ganska olika beskrivningar. Några av

över vad våldet spelat för roll i deras liv, gör de ganska olika beskrivningar. Några av

kvinnorna är rejält självanklagande. De har kommit vidare i livet och har svårt att försonas

kvinnorna är rejält självanklagande. De har kommit vidare i livet och har svårt att försonas

med det faktum att de inte bröt upp tidigare. Så här beskriver Christine, 27 år, dessa känslor:

med det faktum att de inte bröt upp tidigare. Så här beskriver Christine, 27 år, dessa känslor:

Jag tycker att det här är en pinsam situation, jag skäms.

Jag tycker att det här är en pinsam situation, jag skäms.

Det spelar ingen roll att alla säger att man inte skall skämmas,

Det spelar ingen roll att alla säger att man inte skall skämmas,

jag skäms i alla fall för att jag varit så d-a dum och låtit mig bli behandlad så.

jag skäms i alla fall för att jag varit så d-a dum och låtit mig bli behandlad så.

Jag menar, varför lät jag honom terrorisera mig överhuvudtaget?

Jag menar, varför lät jag honom terrorisera mig överhuvudtaget?

Varför låt jag mig involveras på det sättet?

Varför låt jag mig involveras på det sättet?

Det är faktiskt inte likt mig, jag brukar faktiskt kunna säga ifrån.

Det är faktiskt inte likt mig, jag brukar faktiskt kunna säga ifrån.

De självanklagande kvinnorna identifierade sig helt med ”kvinnan-som-lämnade” och

De självanklagande kvinnorna identifierade sig helt med ”kvinnan-som-lämnade” och

avvisade ”kvinnan-som-stannade”. De hade svårt att se hennes ansträngningar och

avvisade ”kvinnan-som-stannade”. De hade svårt att se hennes ansträngningar och

tillkortakommanden när det gällde att bjuda motstånd mot våldet och hennes försök att

tillkortakommanden när det gällde att bjuda motstånd mot våldet och hennes försök att

förändra honom, som något annat än uttryck för svaghet och dumhet. De såg ”kvinnan-som-

förändra honom, som något annat än uttryck för svaghet och dumhet. De såg ”kvinnan-som-

lämnade” som den starka och kompetenta. Det positiva med att placera sig i en

lämnade” som den starka och kompetenta. Det positiva med att placera sig i en

självanklagande position är att den tillåter ett bekräftande av styrka och kompetens – det

självanklagande position är att den tillåter ett bekräftande av styrka och kompetens – det

negativa är det förakt för svaghet som självanklagandet rymmer. Det kan leda till att kvinnan

negativa är det förakt för svaghet som självanklagandet rymmer. Det kan leda till att kvinnan

blir orimligt hård mot sig själv och blir deprimerad och självdestruktiv.

blir orimligt hård mot sig själv och blir deprimerad och självdestruktiv.

”Han har förstört mitt liv”

”Han har förstört mitt liv”

Vissa av kvinnorna beskrev sig på ett sätt som inte alls gav rättvisa åt den kraft som ”kvinnan-

Vissa av kvinnorna beskrev sig på ett sätt som inte alls gav rättvisa åt den kraft som ”kvinnan-

som-lämnade” faktiskt givit uttryck för. Dessa kvinnor identifierade sig helt med den utsatthet

som-lämnade” faktiskt givit uttryck för. Dessa kvinnor identifierade sig helt med den utsatthet

och maktlöshet som präglat livet för ”kvinnan-som-stannade”. Carina, som så uttrycksfullt

och maktlöshet som präglat livet för ”kvinnan-som-stannade”. Carina, som så uttrycksfullt

kunde beskriva sitt hat mot sin man, tillskrev honom fortfarande makten över sitt liv trots att

kunde beskriva sitt hat mot sin man, tillskrev honom fortfarande makten över sitt liv trots att

det gått två år sedan hon bröt upp:

det gått två år sedan hon bröt upp:

Jag stod på fjärde våningen och såg en sådan bil som han hade och jag blev rädd.

Jag stod på fjärde våningen och såg en sådan bil som han hade och jag blev rädd.

Jag vill inte att han skall hitta mig, jag vill inte att han skall komma och förstöra

Jag vill inte att han skall hitta mig, jag vill inte att han skall komma och förstöra

mitt liv.

mitt liv.

Jag skulle ha kunnat vara väldigt högt upp i mitt yrke,

Jag skulle ha kunnat vara väldigt högt upp i mitt yrke,

studerat och blivit något, strävat någonting, men han har förstört allt för mig.

studerat och blivit något, strävat någonting, men han har förstört allt för mig.

Carina hade hamnat i en återvändsgränd. Hon kunde inte se sig själv som en kvinna som

Carina hade hamnat i en återvändsgränd. Hon kunde inte se sig själv som en kvinna som

befriat sig själv från ett destruktivt äktenskap. Det var som om hon fortsatte att leva med en

befriat sig själv från ett destruktivt äktenskap. Det var som om hon fortsatte att leva med en

man som styrde hennes liv på ett sätt som enbart innebar olycka.

man som styrde hennes liv på ett sätt som enbart innebar olycka.

”Visst har jag gjort mycket dumt, men jag kan faktiskt ändra det nu”

”Visst har jag gjort mycket dumt, men jag kan faktiskt ändra det nu”

Några av kvinnorna såg sig själva med mer försonande ögon än de självanklagande

Några av kvinnorna såg sig själva med mer försonande ögon än de självanklagande

kvinnorna, samtidigt som de visade större tilltro till sin egen styrka än de kvinnor som såg sig

kvinnorna, samtidigt som de visade större tilltro till sin egen styrka än de kvinnor som såg sig

själva som offer för männens makt och inflytande. Jag har kallat dessa kvinnor ”brobyggarna”

själva som offer för männens makt och inflytande. Jag har kallat dessa kvinnor ”brobyggarna”

(Hydén 2005:182). De kan se tillbaka och önska att de hade handlat annorlunda, de kan förstå

(Hydén 2005:182). De kan se tillbaka och önska att de hade handlat annorlunda, de kan förstå

varför de inte handlade annorlunda då, men ser sig kapabla att förändra sig nu. Maria är en av

varför de inte handlade annorlunda då, men ser sig kapabla att förändra sig nu. Maria är en av

dessa kvinnor:

dessa kvinnor:

Ibland kan jag falla tillbaka i gamla mönster, det känns hemskt.

Ibland kan jag falla tillbaka i gamla mönster, det känns hemskt.

Som väl är brukar det vara högst några dagar.

Som väl är brukar det vara högst några dagar.

Jag märker hur jag tar på mig andra människors problem och ilska

Jag märker hur jag tar på mig andra människors problem och ilska

och tror att det är jag som skall ställa allt tillrätta.

och tror att det är jag som skall ställa allt tillrätta.

Jag glömmer bort mig själv helt, vem jag är, vad jag vill.

Jag glömmer bort mig själv helt, vem jag är, vad jag vill.

Jag tror det har att göra med att jag inte tagit mig själv på allvar,

Jag tror det har att göra med att jag inte tagit mig själv på allvar,

att jag inte tagit hand om mig ordentligt helt enkelt.

att jag inte tagit hand om mig ordentligt helt enkelt.

Istället har jag tryckt ner mig själv för att vara andra till lags.

Istället har jag tryckt ner mig själv för att vara andra till lags.

Det där håller inte i längden, man får ångest och tryck över bröstet.

Det där håller inte i längden, man får ångest och tryck över bröstet.

Maria hade kommit fram till att det var just de här sidorna hos henne som hade fört henne in

Maria hade kommit fram till att det var just de här sidorna hos henne som hade fört henne in

så långt i ett äktenskap som var destruktivt för henne och sedan stannat kvar länge. Hennes

så långt i ett äktenskap som var destruktivt för henne och sedan stannat kvar länge. Hennes

mans ilska, svartsjuka, ständiga missnöje, hans misslyckanden på jobbet och hans problem i

mans ilska, svartsjuka, ständiga missnöje, hans misslyckanden på jobbet och hans problem i

relation till andra människor – allt hade hon tagit ansvar för att försöka ställa till rätta. Hon

relation till andra människor – allt hade hon tagit ansvar för att försöka ställa till rätta. Hon

hade inte ens reagerat då mannens krav gick över i våldsamhet. Hon kunde bli mycket ledsen

hade inte ens reagerat då mannens krav gick över i våldsamhet. Hon kunde bli mycket ledsen

när hon såg tillbaka på år av lidande. Hon var ledsen för att något som hon i tyckte var en bra

när hon såg tillbaka på år av lidande. Hon var ledsen för att något som hon i tyckte var en bra

egenskap – önskan att människor i hennes närhet skulle ha det bra – hade utnyttjats så

egenskap – önskan att människor i hennes närhet skulle ha det bra – hade utnyttjats så

grundligt av den man hon hade älskat. Samtidigt var det en befrielse för henne att komma

grundligt av den man hon hade älskat. Samtidigt var det en befrielse för henne att komma

fram till att även hon hade ägnat allt för lång tid åt misslyckade försök att ändra honom och

fram till att även hon hade ägnat allt för lång tid åt misslyckade försök att ändra honom och

hans liv, så hade hon nu lyckats att ändra sig själv och sitt liv.

hans liv, så hade hon nu lyckats att ändra sig själv och sitt liv.

Återföreningen

Återföreningen

Det återstår en historia att berätta innan jag avslutar detta kapitel. Den är ovanlig, därför att

Det återstår en historia att berätta innan jag avslutar detta kapitel. Den är ovanlig, därför att

den handlar om en lycklig återförening mellan mannen och kvinnan efter år av misshandel

den handlar om en lycklig återförening mellan mannen och kvinnan efter år av misshandel

som ledde till hennes uppbrott. Flera av kvinnorna gjorde försök att återförenas, eller försökte

som ledde till hennes uppbrott. Flera av kvinnorna gjorde försök att återförenas, eller försökte

få till stånd möten för att skiljas under ordnade former – försök som endast resulterade i

få till stånd möten för att skiljas under ordnade former – försök som endast resulterade i

upprepat våld.

upprepat våld.

Det är Ann och Christers historia jag vill berätta. Trots att den är ovanlig tror jag den kan ha

Det är Ann och Christers historia jag vill berätta. Trots att den är ovanlig tror jag den kan ha

vissa generella drag som kan ge en uppfattning om vilka förändringar som behöver komma

vissa generella drag som kan ge en uppfattning om vilka förändringar som behöver komma

till stånd för att en återförening skall vara möjlig. Ann kom till kvinnojouren med sina fyra

till stånd för att en återförening skall vara möjlig. Ann kom till kvinnojouren med sina fyra

barn efter att han lämnat mannen, Christer, och polisanmält honom för allvarlig misshandel av

barn efter att han lämnat mannen, Christer, och polisanmält honom för allvarlig misshandel av

sig själv och två av barnen. Polisutredningen blev komplicerad och utdragen. Mannen nekade

sig själv och två av barnen. Polisutredningen blev komplicerad och utdragen. Mannen nekade

till allt och hans familj, främst hans far, var mycket aktiv i att skaffa fram vittnen som

till allt och hans familj, främst hans far, var mycket aktiv i att skaffa fram vittnen som

framställde Ann som lögnaktig, otrogen och i psykisk obalans. Detta är första delen av hennes

framställde Ann som lögnaktig, otrogen och i psykisk obalans. Detta är första delen av hennes

berättelse:

berättelse:

De häktade honom och de omhäktade honom. Han berättade senare att han tyckte det
var fruktansvärt att sitta inlåst. Efter ett tag kom en man på besök. ”Hej, jag är advokat,
jag är utsedd till din offentliga försvarare”. Han slog sig ner och började bläddra i en
hög med papper han hade med sig. ”Jaha, jag ser här från förundersökningen att du
nekar till allt, stämmer det?” Jo, det stämde, sa Crille. ”Jaha”, sa advokaten då, ”det är
helt ok för min del. För mig kan du neka eller erkänna, eller vad som helst, jag lägger
upp mitt försvar på det du ger mig. Alltså, jag är här för din skull.”

De häktade honom och de omhäktade honom. Han berättade senare att han tyckte det
var fruktansvärt att sitta inlåst. Efter ett tag kom en man på besök. ”Hej, jag är advokat,
jag är utsedd till din offentliga försvarare”. Han slog sig ner och började bläddra i en
hög med papper han hade med sig. ”Jaha, jag ser här från förundersökningen att du
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reste han sig upp för att gå. Då vänder han sig plötsligt om, slår med handen över
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kvar ett bra tag. Härinne får du ju vara i fred och tänka. Det tycker jag du skall göra. Jag
menar, även om det är ok för mig att du säger att du ingenting gjort, så vet du ju själv
vad det är du gjort. Det tycker jag du skall ta och tänka över”.
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En kväll ringer en av mina svägerskor och ber att få komma över med sin man, Crilles
bror. De kommer och är bägge mycket upprivna. Ett av deras barn har berättat på dagis
att farfar brukar tafsa på henne och visa snoppen. Dagis reagerar snabbt, meddelar
föräldrarna och polisanmäler. De har varit och hämtat farfar.
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Jag blir både förvånad och inte. Jag tycker Crilles pappa är ganska äcklig, en gammal
alkis som jag tycker verkar hjärnskadad. Vi är alla mycket upprivna och pratar om att
flickan måste komma till en läkare och vilka kan mer ha blivit utsatta? Då börjar Crilles
bror storgråta och efter ett tag berättar han att gubbäcklet varit på honom också, när han
var barn. Plötsligt reser sig Crille och rusar ut och kommer inte tillbaka förrän på
morgonen. Han har varit på kyrkogården och suttit vid sin mammas grav hela natten.
”Han har varit på mig också”, säger han. Han har väldigt svårt att prata om det. ”Jag
måste prata om det här, men allt går bara runt”.
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måste prata om det här, men allt går bara runt”.

Då gör han något väldigt klyftigt. Han letar reda på en av vårdarna på den
ungdomsvårdsskola där vi träffades. Jag känner honom också, han är verkligen jättebra,
Crille litar på honom till tusen. Han hade flyttat till Norrland, visade det sig. Hade ny
familj med småbarn och allt, det var väl femton år sedan sist, minst. ”Visst, kom hit får
vi snacka. Inga problem. Jag har en husvagn uppställd på tomten där du kan bo.”
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Där ändrades vårt liv, kan man säga. Crille rensade ut, rensade upp i allt gammalt våld
och förnedring som liksom bara glidit över till nästa generation. Kvinnoförakt så man
inte trodde det var sant. Tyvärr förlorade Crille kontakten med en del av syskonen.
Familjen delades på något sätt, i dem som bara gled vidare och de som inte gjorde det.
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En misshandlad kvinna

Det icke namngivna
En februaridag i Stockholm år I 8 6 3 får Överkonstapel Åkerdal besök av två kvinnor. Den yngre kvinnan, som är i 20-års
åldern, tar först till orda:
»Ogifta Maria Theresia Grosse har anmält, att hon av
sin fader blivit våldförd och tvingad att med honom
under en längre tid pläga köttsligt umgänge, hvartill
hon genom hotelser och misshandel blivit tvingad.«
Uustitierevisionen I 8 7 4 )

Den äldre kvinnan hade följande att berätta:
>>Hustru Grosse instämde uti dotterns uppgifter.
Hustrun som är 40 år gammal och befinner sig i ett
hafvande tillstånd, har väl egt kännedom om dessa
förhållanden men ej vågat eller kunnat dem förhindra,
dels av fruktan för misshandling och dels derför att om
mannen skulle förlora sin frihet hon med stor familj
skulle hafva svårt att sig försörja. Mannen uppges vara
4 I år och vara af ett vildt och lömskt sinnelag, och
kunna blifva mycket vred, samt hotat taga livet av både
sin hustru och barn såvida hans förehafvanden med
dottern blifvit upptäckt.<<
Uustitierevisionen

I

8 7 4)

En månad senare fortsatte Maria Theresia sin berättelse, nu
inför Stockholms Rådstufvurätt:
>>Redan under min barndom försökte min far pläga
beblandelse med mig utan att han sådant kunnat. Kan
ej minnas när min fader för första gången lyckades att

med mig tillfredsställa sin onaturliga lusta. Så länge jag
var kvar i mitt föräldrahem lyckades han inte, men när
han fått arbete i grannstaden förmådde han mig att
följa med som hans biträde i arbetet. Vi bodde då i var
sitt rum, min fader kom flera nätter in i mitt rum och
trots att jag gjorde motstånd lade han sig bredvid mig
och under yttrandet att det skulle så vara att barnen
voro pliktiga lyda sina föräldrar, och sedan han slagit
mig och hotat med mera misshandel om jag inte underkastade mig, så hade han plägat köttslig beblandelse.<<
(Stockholms Rådstufvurätt 1 8 6 3)

En mor och en dotter ger sina beskrivningar av en serie händelser, som för dem inneburit åratal av lidande. De berättar om
hot, slag och sexuella övergrepp. Fadern säger sig >>ha varit
tvungen<< att ha samlag med sin dotter. Han menar att han
inte har misshandlat henne, någon gång har han tagit våldsamt
i henne och slagit omkull henne. Han har slagit henne med
käpp och piska någon gång. Han har slagit sin hustru och
sina barn. Han har citerat Bibeln för att visa att barn är pliktiga att lyda sina föräldrar. Han har pekat på vissa stycken som
han menar visar att han handlat rätt mot sin dotter. Samtidigt
har han hotat hustru och barn tilllivet om de för någon levande
själ yppar vad som tilldrager sig i hemmet.
I domstolen får Maria Theresia och även hennes syster
Ernestine Louise berätta om det våld och de övergrepp de
varit utsatta för. Modern har svårt att avge sin berättelse. Hon
uttrycker sig med >>oreda och svårighet<<, hon befinner sig i en
>>svår sinnestämning<<, och hon är höggravid.
Det domstolen lyssnar till är dock delvis något annat än det
kvinnorna talar om. Domstolens intresse är koncentrerat till en
enda fråga: Har det förekommit samlag mellan fadern och den
ena eller bägge döttrarna? Från domstolens sida föreligger
misstanke om att en brottslig gärning ägt rum, nämligen blodskam, det vi idag skulle kalla incest. Detta brott sågs som ett
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ytterligt allvarligt brott, belagt med död~straff eller livstidsfängelse för bägge parter.
Domstolen konstaterar att det förekommit >>köttslig beblandelse<<, det vill säga >>blodskam<< har ägt rum. Maria Theresia
undslipper dock ytterligare bestraffning med hänvisning till att
>>hon redan lidit tillräckligt<<. Fadern anbefalles livstids fästning. Med hjälp av sina söner ansöker han om nåd flera gånger under de följande åren. Efter att ha varit lungsjuk i flera år
släpps han fri år I 8 73. Inför hans frisläppande skriver Maria
Theresia till fängelsedirektören:
>>Då till min kunskap kommit att min fader ånyo ingifvit nådeansökan till Kong!. Majt. får jag härmed i största ödmjukhet hos H.H. Generaldirektören bönfalla, att
i händelse denna bön blifer bifallen, han måtte förständigas att begifva sig till någon ort, der han icke kan
skada så väl mitt som min moders och mina syskons nu
med myckna sorger tillkämpade lugn.<<
(]ustitierevisionen r 8 7 4)

Så försvinner familjen utom synhåll för eftervärlden.
År I 8 6 3 blev delar av familjen Grosses historia på detta sätt
föremål för rättslig prövning vid Stockholms Rådstufvurätt. Av
protokollen att döma förelåg inte någon tvekan om att kvinnorna i familjen blivit utsatta för mannens våld. De själva vittnade om detta och mannen uppgav att han slagit samtliga kvinnor i familjen såväl med händerna som med tillhyggen.
I domstolens handlingar finns ingenting angivet som tyder på
att rättens ledamöter i någon nämnvärd uppfattning uppmärksammade det fysiska våld kvinnorna utsatts för. Under
förhandlingarna tog domstolsledamöterna del av att kvinnamisshandel existerade som en realitet för kvinnorna Grosse,
medan begreppet kvinnamisshandel inte existerade på det sätt
det gör idag. Ända fram till våra dagar har kvinnor saknat
namn för det våld och de övergrepp de utsätts för inom privatlivets sfär. Det var inte så att kvinnorna Grosses erfaren2I

heter var så unika att det inte funnits någon anledning att
namnge dem. Tvärtom. Dåtidens kvinnor hade en massiv men
icke benämnd erfarenhet av manlig våldsutövning.
Någon gång i början av I 8 6o-talet börjar Maria Theresia
Grosse tillsammans med sin mor formulera sina erfarenheter i
ord. Hon kommer fram till att hon utsatts för något illegitimt,
något som vare sig hon, hennes mor eller syskon kunnat förhindra. En dag i februari I 8 6 3 söker hon och modern upp polisen och börjar berätta vad som hänt. Hennes berättelse är
klar, tydlig och logisk. Den finner dock ingen mottagare i Överkonstapel ÅkerdaL När kvinnorna lämnar polisstationen har
han tillskrivit hennes berättelse en helt annan mening. När
Maria Theresia lämnar Stockholms Rådstufvurätt har den helt
skrivits om och blivit till en annan berättelse. I denna nya berättelse är hon en av två brottslingar. Trots detta kan hon fortfarande efter I o år hålla fast sin ursprungliga berättelse. Med
största sannolikhet har hon haft stöd av modern, troligtvis också systern Ernestine Louise. Medan bröderna ägnar sig åt att
försöka få fadern benådad kämpar kvinnorna för att uppnå
lugn i sina liv. Utan att ha mött någon form av bekräftelse och
respekt skulle hon inte ha kunnat hålla fast vid sin begäran om
att skyddas från en man som hänsynslöst använde henne. Vi
vet dock ingenting om hur hennes begäran mottogs.
Vad vi däremot vet, är att en läkare i Wien ungefär trettio år
senare i detalj lyssnade till kvinnliga patienters berättelser.
Hans avsikt var att studera det psykiska tillståndet hysteri. Om
och om igen fick han ta del av beskrivningar av sexuella övergrepp och misshandel hans patienter utsatts för. Hans slutsats
blev att tillståndet hysteri med största sannolikhet var orsakat
av upplevelser i form av sexuella handlingar kvinnan utsatts
för som barn. Läkaren menade att han gjort en viktig upptäckt,
inte minst med tanke på att så många kvinnor led av hysteri.
Vad han inte förstod, men skulle komma att erfara, var att han
kommit fram till något fullständigt oacceptabelt och att han i
själva verket förde vidare berättelser som ansågs befinna sig
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bortom all form av trovärdighet. Läkarens namn var Sigmund
Freud. Han kom att överge sin traumateori och formulera en
ny teori om människans själsliv. Denna gång innehöll den beskrivningar av vad som kan tilldra sig i en människas psyke i
form av fantasier och önskningar.
För att kunna bibehålla en traumatiseraode händelse i medvetandet är det nödvändigt att dess offer befinner sig i ett socialt
sammanhang som skyddar och stödjer henne, samt tar hennes
parti. I 8 6o-talets Sverige utgjorde inte ett sådant socialt sammanhang, inte heller I 8 9 o-talets Wien. I 9 90-talets Sverige gör
det i mycket högre grad. Detta har definitivt inte skett utan
kamp, en kamp som inte på något sätt är avslutad.
Mycket av det som inte kan få fästas på papper i form av rättegångsprotokoll eller vetenskapliga artiklar, kan vara möjliga
att beskriva i skönlitterär form. En av dem som i det tidiga
I900-talets Sverige gav röst åt kvinnors erfarenheter var Moa
Martinson. I en av sina romaner, Kvinnor och äppelträd, beskriver hon hur huvudpersonens man (Bernard) är mycket uppretad på sin hustru. Han uppsöker en granne:
>>Om ett par timmar var Bernard och torparen överens:
Fruntimmer ska ha stryk när kollern sätter åt dem, för
annars förblir de kollriga. Hans, torparens, kärring
hade en gång slagit sönder en full brännvinsliter mitt
för näsan på torparen. Efter den dan hade torparen
klått upp henne så fort hon aldrig så litet höjde rösten
mer än vanligt.
- Det är inget annat att göra ser du Bernard, börjar
käringen din djävlas så kläm till henne bara.<<
(Martinson 19331I973 s. 102)

Enligt den beskrivning Moa Martinson ger av kvinnors liv under I 900-talets första hälft förefaller misshandel vara en ytterst påtaglig realitet för många kvinnor, utan att för den skull
vara något som ägnades speciellt stor uppmärksamhet. Hur
många kvinnor som försökte formulera sig, men som i likhet

med Maria Theresia Grosse kom att få sina berättelser omformulerade, vet vi inte. Vi kan bara gissa att hon inte var den enda. En läsning av Moa Martinson ger intryck av att kvinnornas inställning till mäns våldsbruk under tidigt 1900-tal kan
formuleras ungefär på följande sätt: >>Om din man varken
missbrukar alkohol eller slår dig, kan du skatta dig lycklig.«

Det icke namngivna blir ett socialt problem
Om Maria Theresia Grosse kom till oss i dagens Sverige skulle hon förmodligen inte alls känna igen sig- och samtidigt känna igen sig precis. Hon skulle bli förvånad över mängden tidningsartiklar och TV-program som beskrev det våld kvinnor
utsätts för, men hon skulle känna igen innehållet i dessa artiklar. Hon skulle bli mycket förvånad över att de svenska åtalsreglerna ändrades 1982, så att misshandel nu faller under allmänt åtal, oavsett om brottet äger rum på allmän eller enskild
plats. Kvinnor blir misshandlade på enskild plats- det vill säga i sina hem; misshandel på allmän plats har manliga offer.
Dessa ändrade åtalsregler betyder således att staten ställer män
till ansvar för misshandel av kvinnor. I vår tid existerar kvinnamisshandel inte längre enbart i privatsfären, utan har lyfts
ut i offentligheten. Det har blivit ett namngivet och offentligt
reglerat socialt problem.
Den amerikanske socialpsykologen Herbert Blumer har ägnat
en hel del tankemöda åt att försöka förstå vad det är som sker
när en samhällelig företeelse börjar betraktas som ett socialt
problem, från att kanske inte ha uppmärksammats alls. >>Ett
socialt problems uppkomst<<, skriver Blumer, >>är inte ett resultat av att någon upptäckt en inneboende felaktighet i ett samhälle. Det är i stället ett resultat av en process i vilken en given
företeelse lyfts fram och definierats som ett socialt problem.
Denna process är kollektiv till sin natur. Flera röster bidrager
till att påtala problemet, diskuterar det, fastställer dess natur,
föreskriver hur man närmar sig det, samt ger anvisningar om
hur det skall lösas<< (Blumer 1971 s. 301-302, min översättning).
.

De två dominerande rösterna, eller snarare körerna, i denna
diskussion härstammar från helt olika sammanhang. Den ena
har sitt ursprung i det individualpsykologiska perspektiv på
människor och mänskliga problem som har djupa rötter i vår
kultur. Den andra härstammar från den moderna kvinnorörelsen och dess feministiska perspektiv. Det feministiska perspektivet har vuxit fram i protest mot det individualpsykologiska sättet att formulera vad kvinnamisshandel är och hur
problemet bör lösas.
Ett samhälles lagstiftning och dess rättstillämpning utgör också en viktig del av den process som definierar ett socialt problem. En lagtexts utformning och det som sker i våra domstolar utgör en tredje och viktig röst i det offentliga samtalet om
kvinnamisshandeL

Lagstiftningen
I Brottsbalkens tredje kapitel behandlas brott mot liv och hälsa.
Med utgångspunkt i brottens allvarlighetsgrad delas de in i fem
huvudkategorier:
Ofredande: Någon tillförs uppsåtligt mindre kroppsligt obehag såsom lindriga knuffar, blir utsatt för störande ljud eller
ljus, eller någon sliter i vederbörandes kläder.
Misshandel: Innebär uppsåtligt tillfogande av kroppsskada,
sjukdom eller smärta, försättande i vanmakt eller liknande tillstånd. Till kroppsskada hänföres skador som sår, svullnader
och frakturer, men också funktionsrubbningar såsom förlamningar och skador på syn eller hörsel. Den sjukdom som avses
kan vara såväl fysisk som psykisk. Med smärta slutligen avses
ett fysiskt lidande som inte är obetydligt.
Grov misshandel: Till denna kategori hänföres misshandel som
antingen är livsfarlig eller ger svåra kroppsskador, ger upphov
till allvarlig sjukdom, eller där gärningsmannen använt sig av
vapen eller tillhyggen, eller visat synnerlig hänsynslöshet och
råhet.
Med mord rubriceras uppsåtligt dödande.

Dråp är rubriceringen på det brott där någon berövats livet ge-

nom uppsåtligt dödande, men där det föreligger sådana omständigheter att gärningen är att anse som mindre grov.
Vid en första anblick kan dessa kategorier förefalla tämligen
enkelt och okomplicerat uppbyggda. Vid en närmare anblick
visar sig denna enkelhet skenbar. Vad som här beskrivs är inte
några tydliga regler om vad som är tillåtet och vad som inte är
tillåtet när det gäller bruk av fysiskt våld människor emellan.
Här introduceras något som snarast låter sig beskrivas som ett
rättsligt resonerande. Begreppet våld är mer eller mindre upplöst till förmån för en indelningsgrund där handlingens sociala sammanhang tas till utgångspunkt för en bedömning av
handlingen, snarare än själva våldsbeteendet. Kvar står begreppet våld som ett sammanfattande släktbegrepp.
I detta perspektiv är en fråga som >>är en örfil misshandel<< en
helt meningslös fråga. Svaret kan bli >>ja<< om örfilen resulterar
i att kvinnans trumhinna spräcks. Örfilen kan komma att betecknas som något ännu allvarligare än misshandel om kvinnan blir döv på örat, eller om slaget resulterar i att hon faller
så olyckligt att hon senare avlider. Svaret kan också bli >>nej<<
om slaget endast förorsakar försumbar smärta, och heller inte
lämnar några bestående men.
Mer än att grunda sig på någon enkel indelning av våldsbeteenden betecknar således kategorierna ofredande, misshandel
och grov misshandel olika sociala realiteter. Var och en av dessa våldshändelser har sina speciella regler och sin speciella innebörd för offer, förövare och vittnen. Det centrala elementet
i den sociala situation som betecknas misshandel är att det rör
sig om en handling där förövaren genom bruk av våld uppsåtligen tillfogar offret kroppsskada, sjukdom eller smärta.
Lagstiftningen är således utformad så att det i våra domstolar
pågår ett >>rättsligt resonerande<< kring en rad sociala situationer där våld förekommit, i syfte att fastställa om detta våldsbruk kan betecknas som legitimt eller inte. De resonemang som
förs inom rättsväsendets ram speglar de samtal som förs utan26

för rättssalen, samtidigt som dessa resonemang är en del av det
offentliga samtal som pågår om hur kvinnamisshandel skall
uppfattas i dagens Sverige. På Maria Theresia Grosses tid förbigicks kvinnamisshandel med tystnad i Stockholms
Rådstufvurätt. I dag väcker domar som rör våld eller sexuella övergrepp mot kvinnor inte sällan starka känslor, som uttrycks med höga röster: >>Vilken extremt kvinnofientlig dom!<<
»Ja, det är hemskt, rena r8oo-talet!<< Eller: »Nu är väl alla
hämndlystna feminister nöjda! Vilket straff den mannen fick!
Han fick ju knappt en juste rättegång!<< Utan motsättning och
kamp förs inga offentliga samtal om sådant som rör så centrala aspekter av människors liv som kvinnors rätt och mäns
maktutövning.

Individualpsykologin
Individualpsykologer och psykiatrer hör till familjelivets flitigaste utforskare. Enligt deras sätt att se finns orsaken till det
som sker i familjen ofta i familjemedlemmarnas personlighetsmässiga drag. De första beskrivningarna av kvinnamisshandel
är gjorda av forskare och kliniker ur denna krets.
År r 9 6o skrev en amerikansk kriminalvårdare vid namn Leroy
Schultz en artikel med titeln Hustrumisshandlaren. Schultz beskrev fyra män, samtliga dömda för mordförsök på sina hustrur. Beskrivningarna av dessa män utgör en dyster läsning.
Deras uppväxt präglas av dominerande och avvisande mödrar,
samt av mödrarnas aggressiva utfall. Den omedelbara reaktionen från sönernas sida var undergivenhet, samtidigt som de
identifierade sig med moderns aggressiva sidor. I sitt vuxna liv
förmådde de aldrig att integrera normala aggressionsmönster.
De förblev passiva och undergivna med en rigid kontroll över
sina starka aggressiva impulser. I sitt förhållande till hustrun
upprepade dessa män sitt invanda beteende. De intog en undergiven hållning och betraktade henne mer som en mor än
som en hustru. De levde i ständig konflikt mellan sin fientlighet gentemot hustrun och sitt beroende av henne. När deras

behov av närhet och beroende frustrerades ökades deras aggressivitet. Det aggressiva utbrottet ägde rum i samband med
en upplevelse av att slutgiltigt ha blivit avvisad. Detta kunde
ske i samband med en verklig eller inbillad otrohet från hennes sida, eller med anledning av att hon deklarerat att hon ville skiljas (Schultz 1960).
Schultz artikel var speciell därför att den var en av de första
som skrevs om kvinnomisshandel, men också för att den utgav
sig för att handla om mannen som misshandlar. Under de drygt
trettio år som förflutit sedan Schultz skrev sin artikel har intresset för kvinnomisshandel, främst kommit att koncentreras
kring den misshandlade kvinnan. Indirekt är artikeln dock en
artikel om kvinnor, och den förmedlar ett kvinnofientligt budskap: Se hur kvinnor kan förstöra män.
EN MAN SOM LIDER AV PERSONLIGHETSSTÖRNING

En av de få i Sverige som skrivit om män som misshandlar är
psykiatern Johan Cullberg. Utgående från hur ofta männen
misshandlar, och hur allvarliga dessa våldshandlingar är, finner han att misshandlande män kan delas in i fyra grupper. Han
menar att de två första av dessa grupper befinner sig inom psykiatrins intresseområde, de två senare mom rättspsykiatrin:
Män som gjort sig skyldiga till enstaka »måttlig«
misshandel eller som hotar med misshandel men för
övrigt inte är kriminellt belastade. Misshandeln sker
ofta i samband med alkoholförtäring och under stark
affekt. Medan följande grupp mera kännetecknas av en
jagklyvning av horderlinekaraktär är detta snarare en
hämningspräglad grupp med starkt överjag, män som i
akuta situationer kan överväldigas av en tidigt bortträngd aggressiv problematik.
2. Aterkommande misshandel av för övrigt icke kriminellt belastade män med eller utan samband med alko1.
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hol. Dessa män, som sällan uppfattas som psykiskt
störda av andra människor, kan gå med en starkt uppladdad aggressiv konflikt som då och då utlöses. Denna
grupp utgör kanske de allvarligaste fallen på grund av
att de är svårupptäckta. Detta sammanhänger med att
de två sidorna hos mannen, den våldsamma och den
hyggliga sidan, till synes inte har något som helst samband med varandra. Sambandet blir synligt först i ljuset av den psykodynamiska teorin, som beskriver jagklyvningens mekanism att hålla olika sinsemellan motstridiga personlighetsaspekter isär och förhindra att de
konfronteras med varandra.
3. sexualsadistiska brott. Dessa män är mycket tidigt
känslomässigt störda.
4· Män som gör sig skyldiga till svåra upprepade våldsbrott - utslagna, kriminella, alkoholiserade. Ofta är de
svårt psykiskt störda eller hjärnskadade med psykopatisk karaktär.
(Cullberg 1993 s. 372-373)

I centrum för den analys som Schultz och Cullberg och även
andra forskare gör (Faulk 1974; Gondolf 1985; Hamberger
och Hastings 1986), står mannens barndomshistoria och hans
personlighetsmässiga drag. Dessa forskare menar att orsaken
till kvinnamisshandel återfinns i vissa intrapsykiska drag hos
mannen, vilka predisponerar honom för våldsamt beteende
gentemot sin partner. En rad frågor tränger sig på i samband
med en sådan slutsats, frågor som: Vad är det som gör att just
denne man, vid detta tillfälle, misshandlar just denna kvinna,
och aldrig någon annan? Vad är det som gör att män som
>>Överväldigas av en tidigt bortträngd aggressiv problematik i
akuta situationer« kan så kontrollera denna akuta situation att
den nästan aldrig uppkommer i vittnens närvaro? Detsamma
gäller för de män som lider av en »jagklyvning av borderlinekaraktär<<. Och hur kommer det sig att det alltid är hustrun

som utsätts för våld i akuta situationer, och inte någon av mannens överordnade på hans arbetsplats?
EN KVINNA SOM LIDER AV PERSONLIGHETSSTÖRNING

Fyra år efter Schultz skrev tre amerikanska rättspsykiatrer artikeln Hustrumisshandlarens hustru (Snell, Rosenwald och
Robey 1964). Därmed var de bland de första i en lång rad att
beskriva den misshandlade kvinnan ur ett individualpsykologiskt perspektiv. Deras undersökning gällde tolv par i vilka
kvinnan anmält mannen för misshandel. Deras ambition var
att psykiatriskt undersöka såväl männen som kvinnorna, men
de fann att kvinnorna var lättast att få kontakt med. Kvinnorna
ville gärna berätta vad de varit med om medan männen var mera återhållsamma med sina kontakter med psykiatern.
Bilden av >> hustrumisshandlarens hustru<< är till förväxling lik
den beskrivning av>> hustrumisshandlarens mamma<< som presenterades av Leroy Schultz. Hon är aggressiv, maskulin,
effektiv(!), samt sexuellt frigid. Hon är kontrollerande gentemot sin man, som i sin tur är starkt beroende av henne.
Männen- de som var återhållsamma i sina psykiaterkontakter - beskrivs inte heller de i några positivare ordalag. Författarna menar att de är passiva, obeslutsamma, impotenta och
alkoholiserade.
En liknande, om än något mer elaborerad bild av misshandlade kvinnor, ger den engelske psykiatern Gayford. Han menar
att gruppen >>misshandlade hustrur<< inte går att betrakta som
en homogen grupp. Genom sin kliniska erfarenhet tyckte han
sig kunna identifiera följande tre grupper av kvinnor bland
dem som misshandlats (G a yford r 9 8 3 s. 13 o-13 r):
Den inadekvata hustrun (inadequate wife). Gayford
beskriver här kvinnor som växt upp under svåra förhållanden och uthärdat mer än de flesta. Äktenskapet
är en upprepning av de förhållanden som fanns i hennes ursprungsfamilj: Dålig ekonomi, makens alkohol30

missbruk, flera barn i unga år.
Den provokativa hustrun (provocative wife). Det finns
många sätt för en kvinna att uppträda provokativt
gentemot sin man, menar Gayford, och nämner några:
Hon kan vara kontrollerande, hon kan missköta hem
och barn, och hon kan uppträda flirtigt och utmanande
gentemot andra män.
Den högkompetenta hustrun (highly competent wife).
Detta är en kvinna med god uppväxt, god utbildning
och ett kvalificerat arbete. Hon är intellektuellt överlägsen sin man, han är beroende av henne. I början av
deras bekantskap beundrar han henne och drar nytta
av hennes kompetens. Senare får den honom att känna
sig underlägsen och irriterad.
Gayfords kategorier bygger på antagandet att den misshandlade kvinnan i samspel med sin man uppträtt klandervärt.
Detta klandervärda uppträdande menar Gayford är uttryck för
vissa specifika personlighetsdrag, typiska för kvinnor som blir
misshandlade. I dessa personlighetsdrag finner han så orsaken
till att kvinnor blir misshandlade. De mest skilda typer av uppträdanden är klandervärda i Gayfords värld, och följaktligen
är det en rad olika kvinnliga personlighetsdrag som bäddar för
misshandel: Den unga mamman med dålig ekonomi, den högutbildade kvinnan i karriären med god ekonomi, hon som är
ordentlig och kontrollerande och hon som är slarvig och inte
har kontroll över någonting. På ett bisarrt sätt överensstämmer
Gayfords utläggning med det som kvinnorörelsen under alla år
framhållit: Vilken kvinna som helst kan bli offer för misshandel. Det räcker med att hon är - kvinna.
Jag skulle inte trötta er med dessa kvinnofientliga beskrivningar om det var så att de tillhörde historien. Tyvärr förhåller det sig inte på det viset. De lever. För tillfället är de inte speciellt dominerande i det offentliga samtalet, men de finns djupt
rotade i vår kultur. Tendensen att göra offret ansvarigt för gär-

ningsmannens våldsbruk finns där hela tiden -om offret är en
kvinna eller ett barn och gärningsmannen är man, vill säga.
Speciellt tydlig är denna tendens om mannen använt sexuellt
våld: >>Var hon ändå inte väl utmanande klädd, om hon nu följde med honom hem får hon väl skylla sig själv, unga flickor
kan vara väldigt förföriska, det kan inte vara lätt för en man
att veta hur han ska bete sig.<<
1987 lades den första svenska akademiska avhandlingen om
kvinnamisshandel fram i Stockholm. Den byggde på en undersökning av 49 misshandlade kvinnor som hade sökt hjälp
för sina skador vid en kirurgisk akutmottagning. Kvinnorna
personlighetstestades och kategoriserades i enlighet med Gayfords uppfattning om kvinnor. Undersökaren tyckte sig kunna
identifiera åtminstone två kategorier kvinnor. Han framhöll att
>>det råder ingen tvekan om att en stor del av de misshandlade
kvinnorna i undersökningen kan kategoriseras som inadekvata hustrur, och som sådana förefaller de predestinerade för
misshandel<<. Även gruppen >>provokativa hustrur<< tyckte sig
undersökaren kunna återfinna. >>Dessa kvinnor<<, skrev han,
>>är livfulla och kraftfulla, de söker stimulans och spänning<<.
Han menade att kvinnorna i fråga hade >>gott självförtroende<<,
samt »den typ av beteende som sjukhus, socialbyrå och domstol blir så trötta på<<. När kvinnan tillfrågades menar undersökaren att hon själv >>tillstår att hon uppträtt provocerande,
ofta enbart för spänningens skull<<. De >>högkompetenta kvinnorna<< lyste dock med sin frånvaro bland de 49 kvinnorna i
undersökningsgruppen. Deras frånvaro tolkades så, att de troligen var kapabla att själva handskas med sina problem och
därför inte behövde någon sjukhusvård (Bergman 1987}.
Att en person förklarar sitt eget handlande i termer av en
reaktion på en annan människas handlande, är inte speciellt
märkligt eller ovanligt. Tvärtom. I vardagligt tal betraktar vi
ofta våra känslor som något som provocerats fram, eller som
tillstånd som >>drabbat<< oss. Inte minst gäller detta en obehaglig känsla som ilska. När vi söker orsaken till detta vårt
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obehag finner vi så gott som uteslutande att det är en och samma person som är dess upphov, nämligen- den andre. Vi fäller yttranden som >>det finns ingen som kan reta mej som hon<<
eller >>jag tror det är hennes arbetsgivares klagomål som gjort
henne så förtvivlad<<. När vi säger >>det finns ingen som retar
mej som hon<< säger vi samtidigt något om vem som är ansvarig för vår ilska och det uttryck denna ilska kan ta sig, nämligen- den andre. Att den misshandlande mannen kan hävda att
hustrun är ansvarig för sin egen misshandel är således inte
direkt förvånande. >>Hade hon inte tjatat så otroligt i fredags
kväll hade jag aldrig slagit henne<< kan han hävda. Detta uttalande säger inte så mycket om henne och det säger inte så
mycket om situationen. Det säger inte så mycket om honom
heller- mer än i ett avseende: Han är en kulturkompetent person som uppfattar sitt handlande i enlighet med det vanligaste
mönstret för tolkande av våldshandlingar och han uttalar sig i
enlighet med detta tolkningsmönster. Mer förvånande kan
tyckas vara att författaren till en akademiska avhandling rycker loss denna >>vardagslivets retorik<< ur sitt kulturella sammanhang och formulerar om den till att handla om kvinnliga
personlighetsdrag. Till och med den misshandlande mannen
kan förmodligen finna det märkligt - och för sin självkänslas
skull stötande - att få sin fru »omtolkad<< av en läkare från
>>otroligt tjatig i fredags kväll<< till >>en inadekvat hustru vars
personlighetsdrag ger upphov till misshandel<<.
Kvinnor som görs ansvariga för den misshandel de utsatts för
därför att de har en patologisk personlighet, män som görs
oansvariga för den misshandel de utsätter kvinnor för därför
att deras egen personlighet är patologisk, kvinnor med ansvar
för allt och män med ansvar för ingenting - detta sätt att beskriva kvinnamisshandel skulle komma att väcka stor ilska,
skapa protester och ge upphov till en helt annan typ av förståelse av vad kvinnamisshandel är.
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Feminismen
Den moderna kvinnorörelsen föddes i mitten av 1970-talet i
protest mot ett förtryckande manssamhälle. I amerikansk kvinnohistoria beskrivs kvinnamisshandelsrörelsen som en >> biprodukt<< till kvinnorörelsen. När kvinnor kom samman i kvinnapolitiska grupper och delade sina personliga erfarenheter,
visade det sig att en av de erfarenheter många kvinnor hade gemensamt var att de varit utsatta för våld. Tidigare hade de hållit detta hemligt därför att de uppfattat det som ett personligt
problem och ett personligt misslyckande. Nu var det plötsligt
något gemensamt (Studer 1984).
Även svenska kvinnor bildade kvinnapolitiska grupper under
1970-talet. 1980 invigdes Alla Kvinnors Hus i Stockholm, en
mötesplats för alla kvinnor och en tillflyktsort för misshandlade kvinnor. Alla Kvinnors Hus fick sina efterföljare runt om i
landet. År 1994 fanns det 133 kvinnojourer i Sverige. Misshandlade kvinnor har stigit fram ur anonymiteten och vittnat
om sina upplevelser. Deras berättelser har blivit till nyheter på
tidningarnas första sidor. Det kvinnorna har berättat har varit
omskakande och väckt stort uppseende.
UT UR PRIVATLIVETs SFÄR!

Det uppseende som avslöjandet av kvinnamisshandel väckte
användes av kvinnorörelsen till att definiera problemet som ett
offentligt problem. Kvinnamisshandel gäller alla, sade man,
kvinnamisshandel är definitivt inte något privat problem som
kvinnor skall genomlida i tysthet. Det är heller inte uttryck för
ett psykologiskt problem, vare sig hos mannen, kvinnan eller
familjen som helhet. Det är fråga om ett ovanligt tydligt och
brutalt exempel på manlig dominans, på kvinnoförtryck och
på patriarkatets maktutövning. I linje med detta sätt att definiera problemet krävde kvinnorörelsen en lagändring när det
gällde vårt samhälles sätt att handskas med misshandelsbrott.
Före år 1982 betraktades misshandel på enskild plats som ett
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angivelsebrott, medan misshandel på allmän plats var ett allmänt åtalsbrott. Från kvinnorörelsens sida menade man att
detta sätt att betrakta misshandelsbrott indirekt innebar ett
stöd för våld i familjen. Familjevåld var något rättsväsendet inte lade sig i på eget initiativ. Det var lämnat åt kvinnan att avgöra om hon skulle - eller vågade - väcka talan mot mannen.
Kvinnorörelsen drev frågan att även misshandel på enskild
plats - det vill säga hemmet - skulle falla under allmänt åtal.
Många människor- misshandlade kvinnor och misshandlande män utgör här inte något undantag -lever fortfarande i den
föreställningen att det är kvinnan som gör anmälan om misshandel, och att det är kvinnan som kan >>ta tillbaka<< denna anmälan. Så är inte fallet. Jag undrar om människor förstått djupet av den förändring i synen på kvinnamisshandel som lagändringen faktiskt ger uttryck för. Det är inte den enskilda
kvinnan som numera avgör när, hur och under vilka omständigheter en man bör ställas till ansvar för sina våldshandlingar. Det är vi alla, det vill säga svenska folket i form av vårt rättsväsende, som har tagit en generell ställning till frågan om kvinnamisshandeL Vi menar att en man som är misstänkt för att
ha brukat våld mot en kvinna, oavsett var misshandeln ägt rum
och oavsett om det är hans hustru eller någon annan kvinna
som är offret, skall ställas inför rätta. I den rättsliga processen
skall klargöras om hans beteende är olagligt. Den misshandlade kvinnans roll i sammanhanget är att lämna sådana uppgifter om vad som faktiskt har hänt att vi alla kan få en uppfattning om mannen ifråga överträtt de regler för aggressivt beteende som vår lagstiftning ger uttryck för. Det faller inte på den
misshandlade kvinnan själv att avgöra om hon tycker att mannen brutit mot lagen och om han i så fall skall ställas till ansvar i domstol.
Kan en av förklaringarna till varför kvinnor försöker >>ta tillbaka<< en anmälan om misshandel vara att kvinnorna, och
framför allt deras män som ofta ligger bakom begäran, tror att
det är den enskilda kvinnan som har avgörandet i sin hand?
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Kan en annan anledning vara rädsla, kan ytterligare en anledning vara följande:
När den misshandlade kvinnan på ett eller annat sätt påkallar
polisens uppmärksamhet, är det för att få hjälp att få slut på
misshandeln. Hennes avsikt är då inte att påkalla hela rättsväsendets uppmärksamhet, inte heller att berätta om hela sitt
lidandes historia i en domstolsprocess. Det är polisen hon vänder sig till, inte till någon annan. När hon får klart för sig att
hon genom att be polisen om hjälp samtidigt startat en process
som är mycket mera omfattande, försöker hon förhindra denna >>mycket mera omfattande<< process att rulla vidare. När poliser klagar över att misshandlade kvinnor är >>motsträviga<<
(Eriksson 1995) och därför försvårar deras utredningar till den
grad att de får lägga ner hela förundersökningen, är detta klagomål framfört strikt ur polisens perspektiv. Om hon visste när
hon lyfte telefonluren den där kvällen att hon startade en process i vilken vi alla skall komma att ställa hennes man till ansvar och där hon förväntas stå på vår sida i denna process. Om
hon också vetat att vi alla förväntar oss att hon står på vår sida under hela utredningen och ger oss sådana uppgifter att vi
kan fälla honom - då skulle det finnas fog, inte för ett respektlöst konstaterande att hon är >>motsträvig<<, utan för ett
respektfullt om än besviket konstaterande att hon tagit hans
parti mot oss. Men jag vill påstå att i väldigt många fall är inte något av alla dessa >>om<< uppfyllda: Kvinnan som misshandlas ringer polisen för att få stopp på misshandeln, och hon
tror att polisen hjälper kvinnor i en sådan situation. Det är hela saken.
EN FRÅGA OM KVINNOFÖRTRYCK!

Företrädare för det feministiska perspektivet framhöll det traditionella äktenskapet som exempel på en av de viktigaste
grundstenarna i ett kvinnoförtryckande samhälle. Enligt feministerna legitimerar det traditionella äktenskapet manlig överordning och kvinnlig underordning. Med en sådan social ord-

ning behöver kvinnamisshandel inom äktenskapet inte förklaras, därför att:
<< ... Män som misshandlar kvinnor lever endast upp till
de kulturella normer för manlighet som är så omhuldade i vårt samhälle - aggressivitet, manlig dominans,
kvinnlig underordning. De använder fysisk kraft som
medel för att tilltvinga sig denna dominanta position.<<
(Dobash och Dobash I979 s. 24, min översättning)

Vad vi här bevittnar är en dramatisk omvärdering av både den
misshandlade kvinnan och hennes misshandlare. Om den av
individualpsykologi influerade förståelsen av kvinnamisshandel tenderade att förklara bägge för personlighetsstörda, så
blev här bägge förklarade fullständigt normala: Han utför en
förväntad handling, hon är dess självklara offer. Han beskrivs
nu som en person som i kraft av sitt kön befinner sig i överläge, inte som någon som är hjälplöst utlämnad åt sin bristfälliga personlighet och aggressivt attackerande kvinnor. Nu är
kvinnan den som beskrivs som hjälplöst utlämnad åt honom
och åt en psykologisk process som gradvis bryter ner henne.
I Skandinavien har Norge varit ett föregångsland när det gäller att utveckla kunskap om kvinnamisshandel på feministisk
grund. Under åren 1986 till 1991 bedrevs inte mindre än 28
projekt inom ramen för ett forskningsprogram om misshandlade kvinnor och barn i hemmet. Det betecknande för detta
forskningsprogram var den nära kopplingen mellan teoriutveckling och praktiskt behandlingsarbete (Haavind 1993;
Leira 1990; NAVF 1992). Detta sätt att arbeta har varit mycket fruktbart. Vid Ullevåls sjukhus i Oslo har utvecklats terapiformer som direkt vänder sig till kvinnor utsatta för misshandel och sexuella övergrepp (Araldsen och Ciasen r 9 8 3;
Axelsen och Bakke 199 3). Flera av dessa projekt beskriver hur
känslan av skam och förödmjukelse, åtföljd av en känsla av
utanförskap, är ett gemensamt drag hos kvinnor som blivit offer för misshandel och våldtäkt. De långsiktiga sk~dor som
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drabbar den misshandlade kvinnan är allvarliga psykiska
symptom som depression, självmordstankar och självförakt,
samt en oförmåga att lita till andra människor och utveckla nära relationer.
Steg för steg lyfte de feministiska forskarna fram kvinnornas
upplevelser och gav dem namn. I artiklar, TV-program och
böcker framträdde misshandlade kvinnor. Kvinnamisshandelns könsspecifika karaktär poängterades: Det är en kvinna som är offer, det är en man som är förövare i denna våldshandling. Könsneutrala beskrivningar som >>familjevåld<< eller
>>äktenskapsbråk« tillbakavisades, liksom alla försök till förklaringar som gjorde kvinnans personlighet ansvarig. Begreppen >> kvinnamisshandel << och >>misshandlad kvinna<< förs fram.
En misshandlad kvinna beskrivs helt enkel som en kvinna som
är offer för misshandel. Genom att betrakta kvinnavåld ur ett
offerperspektiv fokuseras teman som makt och maktlöshet,
dominans, över- och underordning, kontroll. Ungefär vid samma tid började man på motsvarande sätt tala om incestoffer,
våldtäktsoffer, offer för prostitution och pornografi.
För många kvinnor, misshandlade såväl som icke misshandlade, innebar det en stor lättnad att kunna tala om våld mot kvinnor i dessa termer. Det befriade kvinnan från det ansvar för sin
egen misshandel som hade påförts henne när våldshändelsen
hade beskrivits ur ett individualpsykologiskt perspektiv. Att tala om kvinnamisshandel ur ett offerperspektiv fråntog mannen
den ansvarsbefrielse han kommit i åtnjutande av då hans handlande beskrivits som resultatet av ett möte mellan två människor, vars personlighetsdrag format dem till aktörer i ett misshandelsdrama. Nu beskrevs han som förövaren och ansvaret
var hans. Hans maktutövning blev tydliggjord. Detta förändrade synsätt innebar en dramatisk förändring av förståelsen av
vad våld mot kvinnor inom äktenskapet är för slags handling.
Det bidrog till att ändra kvinnors självförståelse, det bidrog till
att ändra den allmän kulturella förståelsen.

Kan en kvinna lära sig att bli hjälplös?
Redan r 9 7 8 beskrev den amerikanska feministen och psykologen Leonare Walker något som hon kallade >> kvinnomisshandelssyndromet«. Walker menade att det våld kvinnor utsätts för av sina äkta män bäst kan beskrivas som en process i
tre faser som ständigt upprepas. Hon kallar denna process en
våldscykel. Den består av en uppladdningsfas, under vilken en
spänning långsamt byggs upp, en uttömningsfas, där våldet
bryter fram och får sitt utlopp, samt en avspänningsfas, då
mannen är ömsint och ångerfull (Walker 1978). Denna våldscykel upprepas ständigt och leder till en personlighetsförändring hos kvinnan. Hon lär sig att bli hjälplös. Hennes motivation att söka förändring försvagas och efterträds av passivitet.
Vad hon än gör kommer allt ändå att förbli detsamma. I takt
med att hennes självkänsla sjunker, ökar hennes ångest och depressivitet. Hon tenderar att bli hjälplös, beroende och självanklagande.
Walkers teori har haft ett stort inflytande på förståelsen av vad
som är kännetecknande för en misshandlad kvinna. I Skandinavien har Eva Lundgren, norsk teolog, feminist och sedan en
tid tillbaka svensk professor i ämnet våld mot kvinnor, beskrivit den misshandlade kvinnans psykologi på ett sätt som påminner om Walkers tankefigur. I projektet >>Makt som kjerlighet og det erotiske herredömme<< studerar hon frågan om våldets vidmakthållande i tio parförhållanden i en fundamentalistiskt kristen miljö (den >>karismatiska rörelsen<<) på Norges
västkust. För en normalsvensk publik - och även för en normalsvensk kristen - är beskrivningen av dessa äktenskap en
främmande och skrämmande läsning. Allt som sker i det äktenskapliga samlivet
.... <<settes inn i en ramme av synd og skyld, gudgitt
auktoritet kontra underordning, og straffen tildeles i
Guds navn. <<
(Lundgren I985 s. I5)
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Den kristna legitimeringen av mäns våld mot kvinnorna utgör
ett huvudtema i såväl kvinnornas som männens intervjuer.
Inom ramen för en gemensam förståelse av vad sexualitet är
och vad manlighet och vad kvinnlighet är, misshandlas kvinnorna av männen i Guds namn. Gud och Satan utgör de två
motpolerna i tillvaron. Gud representerar godhet och ordning,
Satan är ondskans och kaos' representant. Enligt detta tänkande står mannen nära Gud och kvinnan nära Satan. Med
hjälp av auktoritet och handfasta normer skall Guds ordning
upprätthållas. Om Satan trots detta tar gestalt i någon av parterna måste han >>drivas ut<<. Uppenbarligen uppträder han
gärna på det sexuella samlivets arena, exempelvis genom att
kvinnan uppträder utmanande, >>lustfyllt<< eller på något annat
sätt olämpligt. Genom att systematiskt använda våld mot kvinnan kan mannen >>slå Satan ur henne<<.
I denna miljö bryts kvinnorna gradvis ner till den gräns där de
uppfattar våldet som något >>normalt<<, Lundgren kallar detta
gradvisa nedbrytande för våldets normaliseringsprocess
(Lundgren 1989}. Här går hon ett steg längre än Walker.
Walker menar att en misshandlad kvinna blir passivt uppgiven
och gradvis lär sig att bli hjälplös som en följd av att ha genomlevt våldscykeln gång efter gång. Inte så att hon lärde sig
att våldet utgjorde något >>normalt<< inslag i hennes liv.
Tvärtom, en känsla av hjälplöshet förutsätter en upplevelse av
att något skulle behöva vara annorlunda. Det som är utmärkande för den hjälplösas situation är att hon inte vet hur denna förändring skall kunna åstadkommas. En situation man
upplever som normal föder inte någon känsla av hjälplöshet.
En normal situation kännetecknas av att allt bara är som vanligt, allt är i sin ordning.
Kan en kvinna verkligen lära sig att bli hjälplös, eller uppfatta
misshandel som ett normalt inslag i sitt liv? Kan inte en sådan
beskrivning snarast bygga på en felaktig tolkning av kvinnans
sätt att uppträda, handla och att försöka nå kontakt med omvärlden?

Leonore Walkers teori om inlärd hjälplöshet är psykologisk
teori om hur en misshandlad kvinna kan personlighetsförändras så att hon bäst låter sig beskrivas som hjälplös och beroende. När Eva Lundgren beskriver den misshandlade kvinnan
så är det i termer av total underkastelse. I den modell hon byggt
över >>våldets normaliseringsprocess<< finns inte någon plats för
motstånd, tvärtom. I sina texter beskriver Lundgren kvinnor
som personer som förknippar kvinnlighet med att bli utsatt för
våld från män. Det är genom underkastelse det kvinnliga könet konstitueras, menar Lundgren. Kvinna är liktydigt med
lydnad. (Lundgren 1993 s. 214-234)
Lundgren har valt att studera kvinnamisshandel i ett kulturellt
sammanhang som befinner sig långt från en vanlig svensk vardag. Få svenska kvinnor känner igen sig i det tillstånd av total
kvinnlig underkastelse som beskrivs av de kvinnliga medlemmarna i den norska karismatiska kristna rörelsen. Det är möjligt att kvinnamisshandel i den miljön kan ses som något >>normalt<< och legitimeras genom att beskrivas i religiösa termer.
Skarp kritik har dock riktats mot Lundgrens forskning om våld
i kristna miljöer, som ansetts >>ovetenskaplig<< (Skirbekk
1986). När det gäller kvinnor i dagens Sverige är intresset för
att konstituera sig genom lydnad inte överväldigande stort, och
intresset för att ställa sig till förfogande för djävulsutdrivning
i det närmaste obefintligt.
Det finns fog för att konstruera en bild av den misshandlade
kvinnan som tar sin utgångspunkt i hennes position som hjälplös och underordnad mannen. En kvinna drabbas av känslor
av hjälplöshet och förtvivlan när hon utsätts för våld av den
man hon förväntat sig skulle ge henne kärlek. Men denna
hjälplöshet är ett socialt fenomen, inte ett psykologiskt. Den
utgör inte ett psykologiskt tillstånd, som kännetecknar den
misshandlade kvinnan. Den utgör ett socialt tillstånd som säger någonting om relationen mellan den misshandlade kvinnan
och hennes omvärld. Så djupt sitter individualpsykologins influens på vårt tänkande, att vi utan närmare eftertanke tende41

rar att betrakta en människas sätt att uppträda som ett uttryck
för hennes personlighet. Vad vi har svårare att se är att detta
uppträdande är en del i hennes samspel med andra. För lika väl
som det kan finnas fog för att beskriva en misshandlad kvinna
i termer av hjälplöshet, är det möjligt att göra en motsatt beskrivning och hävda: En misshandlad kvinna är alls inte hjälplös. Hon är tvärtom mycket aktiv i sina försök att på olika sätt
försöka få slut på våldet. Men omvärldens svar på hennes försök är otydliga och saknar styrka och beslutsamhet.
I en amerikansk intervjuundersökning (Bowker I993) omfattande r.ooo misshandlade kvinnor, beskrev de intervjuade
kvinnorna sju olika personliga strategier som de använde sig
av för att få slut på mannens våldsamhet: I) De försökte tala
mannen till rätta, 2) de försökte undvika honom, 3) de försökte
få honom att lova att aldrig mera slå dem, 4) de försökte skydda sin kropp mot slag, 5) de sprang ut ur bostaden, 6) de hotade ringa polisen. Så många som 6 6 5 kvinnor rapporterade
att de 7) slog tillbaka.
I sina egna försök att få mannen att sluta misshandla rönte
kvinnorna en viss, men begränsad framgång. De vände sig då
utanför familjen för att söka hjälp. Främst bad de vänner och
släkt om stöd, tröst och hjälp att tala mannen till rätta.
Kvinnorna vände sig även till samhällets olika hjälpinstanser.
53 3 av dem hade kontaktat polisen vid minst ett tillfälle, 504
hade vänt sig till social myndigheter eller social rådgivning.
Advokat hade konsulterats av 43 I av kvinnorna, läkare och
sjuksköterskor av 3 3 4 kvinnor. 2 I 9 kvinnor hade sökt hjälp
på kvinnohus. Det som kvinnorna tyckte hade givit dem mest
var en kombination av kontakt med advokat, kvinnohus och
social rådgivning. Att beskriva dessa kvinnor i termer av att
mannen genom sitt våldsbruk lärt dem att vara hjälplösa är
knappast att göra dessa kvinnor rättvisa. De lever i en svår livssituation- ja, men hjälplösa- nej.
Det mest problematiska med sådana beskrivningar av kvinnor
som hjälplösa och utsatta för grovt våld som något normalt, är
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att de tenderar att uttrycka just den patriarkalaideologi de försöker bekämpa. De konstruerar en stereotyp kvinna, definierad enbart i termer av sin egen underordning, sin hjälplöshet
och totala brist på makt. Ovanför henne- aldrig vid hennes sida- står en lika stereotyp man, definierad i termer av maktfullhet och dominans. Aldrig att han blir hjälplös! Detta sätt
att ge uttryck för vad en kvinna är ger en mycket inskränkt bild
av kvinnlig kapacitet, styrka och valmöjligheter. Kvinnan förefaller inte vid något tillfälle alls att uttrycka sin egen röst. Allt
är elände. I dessa eländesbeskrivningar riskerar man att komma farligt nära det som brukar uppfattas som ett av de grövsta uttrycken för kvinnoförakt, det när kvinnor presenteras som
oansvariga barn som måste stå under manligt förmyndarskap.
För att förstå den popularitet som dessa eländesbeskrivningar
vunnit, måste vi förstå deras paradoxalt trygghetsskapande
funktion. Deras beskrivning av verkligheten utgör en slags dyster bekräftelse på att världen inte förändrats. Allt är som det
brukar, alltså kan man vara, handla och uppfatta världen så
som man alltid gjort. Den misshandlade kvinnan utgör ett bevis på att världen finns kvar och är möjlig att handskas med,
eftersom det fortfarande går att dela upp människor i onda och
goda. I denna värld tilldelas hon den godas roll, den som blivit det ondas offer.
I det korta perspektivet kan detta innebära något positivt för
kvinnan. Det ger henne möjlighet att få tillgång till det stöd och
den omvårdnad hon är i så starkt behov av. I längden behöver
hon dock en annan grund att bygga sin identitet på än det lidande offrets roll. Hon behöver en omgivning som även ser
hennes förmåga till självhävdelse, bestämdhet och dominansdessa förmågor som hennes lidande riskerar att förstöra. Hon
behöver en omgivning som ser till värdigheten i hennes liv, till
glädjen över att leva. Vad hon inte behöver är att bli kvarhållen i en position som det ställföreträdande goda.
En misshandlad kvinna är inte en, utan många. Hon finns i
kristna miljöer på Norges västkust, hon återfinnes i mer all43

dagliga äktenskap i Norge och Sverige och övriga Skandinavien, hon finns i USA och England. Hon finns i hela världen.
I den amerikanska undersökningen om misshandlade kvinnors
strategier för att få slut på mannens våldsamhet tog kvinnorna starkt avstånd från mannens våld. En majoritet av de misshandlade kvinnorna vände sig utåt - till vänner eller samhälleliga institutioner- för att få hjälp. Många av dem fick inte den
hjälp de behövde. Det förefaller rimligt att uppfatta detta misslyckande som uttryck för problem mellan kvinnan och omgivningen och inte enbart som tecken på en psykologisk nedbrytningsprocess hos kvinnan. Det är således inte enbart hennes
problem om hon inte får hjälp- det är även omgivningens problem. Men det är hon och hennes barn som får ta konsekvenserna.

Vad kan vi lära av individualpsykologi
och feminism?
Feminismens röst kom i stor utsträckning att formuleras i protest mot individualpsykologins beskrivning av vad som kännetecknar en misshandlad kvinna och en misshandlande man. I
den allmänna debatten förknippades individualpsykologi med
ett gammaldags patriarkalt synsätt, feminismen med progressivt framåtskridande. I en rapport kallad Kvinnojours kunskap,
utgiven av Folkhälsoinstitutet 1994 anges >>att kvinnoforskningen kom som ett kritiskt alternativ till forskningen som fokuserar på avvikelse<< (kursiv. från orig.text.) (Jeffner 1994,
s. 23). Genom att använda sig av ett något ovanligt sätt att kategorisera räknar författaren den forskning som i en eller annan form använder individualpsykologi som kunskapskälla till
»forskning som fokuserar på avvikelse<< (Jeffner 1994 s.
24-30).

Den feministiska kunskapen lyfter fram makt- och könsaspekterna i sitt sätt att närma sig problemet. Feminismen erbjuder
därigenom en fast grund att stå på när det gäller att utveckla
en förståelse av kvinnovåld. Det vore orimligt att tala om våld
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mot kvinnor i äktenskapet utan att låta beskrivningen centreras kring frågan om makt. Lika orimligt är det att tala om mäns
våld mot kvinnor i äktenskapet utan att lyfta fram könsaspekten. Det må vara hur som helst med den misshandlande mannens barndom, känslomässiga störningar, eller brist på kärlek
och värme i sitt liv. Under våldsakten försätter han en kvinna
i vanmakt och sig själv i en överordnad maktposition. Det är
motbjudande att tänka sig att detta beteende skulle kunna legitimeras med hänvisning till att förövaren är olycklig. Att vara olycklig är ett vanligt förekommande mänskligt tillstånd. De
allra flesta människor är olyckliga utan att misshandla sina
närmaste anhöriga.
strukturellt influerade föreställningar om ett universellt kvinnoförtryck, där samhällsstrukturen ses som kvinnavåldets orsak, har haft stort inflytande på den feministiskt inriktade
kvinnovåldsforskningen. Detta har varit av positiv betydelse
för den kunskap om kvinnamisshandel som växt fram, men är
inte utan problem. En förståelse som så gott som uteslutande
rör sig i dimensionerna över/underordning och gärningsmanioffer kan i längden bli väl ensidig och då lägga hinder i
vägen för en fruktbar kunskapsutveckling. Jag hyser vissa farhågor att en del av den feministiska forskning som bedrivs om
kvinnamisshandel är på väg åt det hållet. Det jag kan se tendenser till är att samma kunskap produceras om och om igen
och samma slutsats upprepas, nämligen den i vilken man tagit
sin utgångspunkt: Män är överordnade och kvinnor underordnade, män utför våldshandlingar och kvinnor är deras offer. Medan vetenskapens kunskapsideal hyllar det fria kunskapssökandet och en sakligt underbyggd argumentering, riskerar en kunskap som inte får växa annat än i förutbestämda
former att övergå till agitation där samma budskap kablas ut
om och om igen och varje avvikande mening bekämpas.
Det jag här talar om är framväxten av ett vad jag vill kalla
fundamentalistiskt feministiskt perspektiv inom delar av kvinnojoursrörelsen och kvinnomisshandelsforskningen. Det är en
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sluten värld som beskrivs inom ramen för detta perspektiv. Det
finns ingen väg ut - eller in heller för den delen. Denna värld
är något som är. Den är en patriarkat samhällsstruktur.
Innanför dess murar råder ondskan. Utanför finns ingenting.
Ondskan uppträder i olika former, det gäller att lära känna
igen var och en. Det gäller att se sambandet dem emellan, se
helheten. Kvinn o misshandel, våldtäkt, incest och prostitution
utgör några av dess uttrycksformer. Ondskan är män. Ondskan
har total makt. Dess offer är goda, men totalt maktlösa. De är
kvinnor och barn.
I detta perspektiv är grundförståelsen av kön inte främst kulturellt baserad, utan är snarare biologiskt deterministisk. I
ondskans värld är fallos ond och stark, livmoder god och svag.
Alla män förtrycker kvinnor på det ena eller andra sättet:
» Ang ideologi
En grundläggande insikt inom feminismen är att alla
(understrykn. från orig. text) män, både individuellt
och som grupp, förtrycker kvinnor på det ena eller
andra sättet, det handlar om gradskillnader, inte en
skillnad i art. Alla män har makt som män (kursiv. från
orig. text) och utövar någon form av kvinnoförtryck,
alltifrån förolämpningar, låga löner och kvinnahatande
reklam till våldtäkt, misshandel, pornografi, prostitution och sexualmord. Följden av att inte se sambanden
mellan olika former av kvinnoförtryck blir också en
falsk indelning av kvinnor i förtryckta (t ex misshandlade kvinnor) och sk frigjorda kvinnor, en vi- dom
uppdelning som inte platsar inom kvinnojoursverksamheten. En annan grundläggande insikt inom feminismen är ju att vi alla är förtryckta som kvinnor, även
om alla kvinnor inte utsätts för alla former av kvinnoförtryck. Denna utgångspunkt utgör grunden för arbetet i jourerna och vår solidaritet med andra kvinnor.<<

(Ur skrivelse från Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige ROKS av den 29/8 I994, till Malmö kvinnojour med anledning av
ifrågasättande av ROKS ideologi och arbetssätt.)

Det fundamentalistiskt feministiska perspektivet har sina
företrädare bland vissa amerikanska kvinnoforskare
(Sommers 1994). I Sverige är det främst Eva Lundgren och
hennes medarbetare (Lundgren 1993; Lundgren et al. 1994)
samt vissa grupper inom kvinnojoursrörelsen som utvecklat
detta perspektiv.
Kvinnoforskningen har allt från sin tillblivelse uttalat två parallella och delvis besläktade mål för sin verksamhet. Det ena
har varit att synliggöra kvinnors erfarenheter, levnadsvillkor
och levnadsförlopp. Det andra har varit att påvisa betydelsen
av kön som generellt organiserande princip i kultur, samhälle
och vetenskap. En biologiskt deterministisk grundförståelse av
kön ingår inte i kvinnoforskningens projekt. Det är tveksamt
om en förståelseram, som ålägger sig stora begränsningar som
den fundamentalistiska feminismen, kan bidra till att kvinnors
erfarenheter synliggörs. Vad skall man exempelvis ta sig till
med kvinnlig erfarenhet som spränger ramarna?
Den som tar del av den fundamentalistiska feminismens budskap kan få ett intryck av att nu är allt förklarat. Det finns
inte något mer att tillägga. Män är onda, kvinnor är goda. Det
som återstår är att lägga fram nya och allt slagkraftigare exempel, samt att misstänkliggöra och avvisa alla exempel som
pekar i någon annan riktning.
Den som tar del av budskapet kan även komma att uppfatta
feminismen som ett till sin natur uteslutande kvinnligt projekt,
som av nödvändighet drivs i motsättning till männen, och under hårt motstånd från dem. Historiskt sett har det feministiska projektet inte uppfattats så inom alla kretsar i Sverige. I sin
bok Att lägga livet tillrätta - studier i svensk folkhemspolitik,
visar kvinnahistorikern Yvonne Hirdman (1989) hur en socialistisk och socialdemokratisk tradition formulerat det kvinnli-
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ga frigörelseprojektet som en gemensam angelägenhet för män
och kvinnor. I det svenska folkhemsprojektet ingick att kvinnan skulle befrias från ett slavlikt hemliv och en fängelseliknande familj, ett arrang~mang som både man och kvinna
hade att vinna på.
Jag tror att kvinnor har svårt att känna igen sig i den bild av
kvinnalivets villkor som beskrivs inom det fundamentalistiskt
feministiska perspektivet. Det är en klagandets feminism som
formuleras. Detta uttryck är inte mitt, utan finns i en recension
av en bok om brittiska kvinnors situation i dagstidningen Daily
Telegraph. Boken innehåller en förfärande läsning om en rad
missförhållanden: arbetslöshet, dubbelarbete, låg lön och
orättvis behandling. Recensenten skriver:
»Brittisk feminism har blivit anklagad för att vara en
klagandets feminism. Denna bok utgör ett klassiskt
exempel på detta. Den skuldbörda som skjuts över på
andra - hur välförtjänt detta än må vara, så är det beskrivet på ett både tröttsamt och obarmhärtigt sätt.
Där finns inget att fira, ingen glädje, ingen känsla av
att kvinnor skulle kunna ha förmåga att själva göra
något åt saken.<<
(Callil 1994, min översättning)

Framväxten av ett feministiskt perspektiv med dessa förtecken
har en orsak och en historisk förklaring. Bläddra tillbaka till
kapitlets början och ta del av Maria Theresia Grosses berättelse, så återfinnes en del av denna förklaring. Kvinnor har genom historien utsatts för så mycket förtryck och övergrepp av
män utan att detta beivrats och rättvisa skipats, att hat och
hämndkänslor lagrats och förts vidare från generation till generation. Många kvinnor i vårt moderna välfärdssamhälle har
egna erfarenheter av våld. I varje flickas uppfostran ingår dock
att lära sig olika strategier för att undgå att bli utsatt för manligt våld. Det är i detta perspektiv framväxten av ett fundamentalistisk feministiskt perspektiv skall förstås .. Problemet är
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att detta perspektiv är begränsat, samt att det döljer en rad aspekter på kvinnovåld. Viktiga aspekter som är förknippade
med hur den misshandlade kvinnan uppfattar sig själv och den
makt och de möjligheter hon har att förändra sitt liv och sina
relationer till andra människor.
Det är tråkigt att behöva konstatera att individualpsykologin
i stor utsträckning fått låna sin röst till kvinnofientliga uttolkare. Det förhåller sig naturligtvis inte på det sättet att individualpsykologi i sig är kvinnofientlig. Det finns frågor en misshandlad kvinna kan behöva ställa och som kan besvaras genom att hon fäster blicken i backspegeln, mot sin egen livshistoria. Den individualpsykologiska förståelseramen ger möjligheter till detta. De frågor hon kan behöva ställa är sådana
som handlar om hur det kommer sig att hon stannar kvar och
skyddar sitt äktenskap men inte sig själv, frågor som rör sökandet efter den styrka som kan ta henne ur situationen, frågor som handlar om var hon kan söka kraft för att överge lidandet i sitt liv och börja sin vandring mot ljuset.
Nu tror jag dock inte det är så att individualpsykologin enbart
genom att låna ut sin röst till en grupp kvinnavänner på något
enkelt sätt kan vara kvinnor behjälpliga i sökandet efter svaret
på dessa frågor. Min övertygelse är den, att för att kunna erbjuda kvinnor denna möjlighet måste den individualpsykologiska kunskapen gå tillbaka och fånga upp det spår Sigmund
Freud i r89o-talets Wien fann för gott att överge. En individualpsykologi i kvinnors tjänst tar sin utgångspunkt i lyssnandet till kvinnors berättelser om de trauman de faktiskt utsätts
för av män, i erkännandet av dessa berättelser samt i byggandet av en psykologisk förståelse som inbegriper- inte omtolkar - dessa erfarenheter. Ett bra exempel på hur detta kan gå
till finns redovisat i Judith Lewis Hermans bok Trauma and

Recovery. The aftermath of violence- from domestic abuse to
political terror (Herman 1992). Herman är medicine doktor,
verksam som psykiater vid Cambridge Hospital och Harvard
Medical School i USA. Hermans arbete vilar stadigt på en fe49

minisrisk grund, men rör sig fritt inom vida kunskapsfält. Hon
finner att soldater som upplevt traumatiska händelser i krig
och kvinnor som upplevt traumatiska händelser i sina hem,
reagerar på liknande sätt och att även läkningsprocessen har
stora likheter. Hon finner individualpsykologisk kunskap
användbar men otillräcklig när det gäller att hjälpa kvinnor i
denna läkningsprocess. Hon pläderar för utvecklaodet av en
teori om psykiska traumans inverkan på människor, som ett
komplement till individualpsykologisk teori. Ä ven i Sverige har
vi goda förutsättningar att utveckla psykoterapeutiska behandlingsmetoder för kvinnor som förenar feministisk, traumateoretisk och individualpsykologisk kunskap.

Kvinnamisshandel som en social process
Efter att ha tagit del av den kunskap om kvinnamisshandel som
vuxit fram ur ett perspektiv som antingen varit feministiskt eller individualpsykologiskt, är min slutsats att det kan finnas
anledning att försöka utveckla ett tredje perspektiv som utgår
från det som låter sig förenas i bägge dessa perspektiv, samt
breddar deras kunskaps bas. Det jag vill utgå ifrån i arbetet med
att utveckla ett sådant perspektiv, är det faktum att våldshandlingen blir till genom en social process.
En social process är ett samhälleligt fenomen. Den berör enskilda personer, men har en betydelse som går utöver det privata. Den äger rum under vissa kulturella betingelser, och den
tolkas inom ramarna för specifika kulturella regler. Så kan till
exempel en kulturell regel som föreskriver att män är överlägsna kvinnor i kraft av sitt kön legitimera mäns förtryck av
kvinnor.
En social process är föränderlig. Den är uppbyggd av en eller
flera faser. En våldshandling innehåller tre olika faser, en förhistoria, en våldsakt och ett efterspel. För att förstå våldshandlingen, och inte minst för att kunna förstå hur den kan
upprepas, är det viktigt att känna till hela detta förlopp. En social process är dock inte enbart föränderlig i den meningen att
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den följer ett visst förlopp. Den ändras också över tid, vilket
betyder att kvinnovåld idag och på Maria Theresia Grosses tid
inte är samma sak.
En social process har en viss innebörd för de inblandade. Den
betyder en sak för förövaren, en annan sak för offret. Den betyder något för den enskildes självbild, den betyder något för
parets äktenskap. I detta sammanhang är frågor om skuld och
ansvar centrala, liksom frågor som gäller fara och skydd för
kvinnan.
Om vi skall kunna förstå fenomenet kvinnovåld i äktenskapet,
veta hur vi skall kunna hjälpa dess offer och bekämpa fenomenet som sådant, måste vi studera denna process i sin helhet,
såväl i sina enskilda delar som i sociala sammanhang.
Mitt intresse för kvinnomisshandelns sociala process ställer
paret i centrum. Det är den misshandlade kvinnans och den
misshandlande mannens erfarenheter och tolkningar av det
som skett som gör våldshändelsens förlopp och innebörder
synliga. Det är deras självförståelse som utgör nyckeln till förståelsen av kvinnomisshandel som en social process.
Att förstå en händelse man själv deltagit i innebär bland annat
att denna händelse sätts i relation till det egna livet och i det
här fallet även till det egna äktenskapet. Därigenom narrativiseras händelsen. Det vill säga, den får en mening och en innebörd, samt blir till en del av en berättelse om den egna livshistorien. Detta är en grundläggande tankefigur som gäller alla
slag av händelser.
När det gäller en händelse som äktenskapligt kvinnovåld,
kompliceras denna tanke av att flera personer agerar under
själva våldshändelsen, och det i olika positioner. Där är kvinnan och mannen. Där kan finnas vittnen, såsom barn, grannar,
släktingar och vänner, som i sin tur intar olika positioner i förhållande till paret. Där återfinnes kanske också polis och sociala myndigheter. Det är rimligt att tänka sig att samtliga dessa personer formulerar olika berättelser, vilket betyder att samma händelse kan komma att få olika beskrivningar och inne51

börd beroende på vem som är berättaren.
Dessa olika berättelser utvecklas dock inte oberoende av varandra. Tvärtom påverkar de varandra, därför att de olika berättarna har kontakt med varandra. Narrativiseringen av en
våldshändelse som äger rum inom äktenskapet, med hustrun
som offer och den äkta mannen som gärningsman, sker inte i
form av en monolog, utan som en dialog, eller rent av i form
av en hel kör av röster. Hur dessa berättelser ter sig och hur de
kan ha påverkat varandra är inte något man kan veta på förhand. Det är något som måste ge sig utifrån konkreta analyser
av par och deras berättelser om våldshändelser.

Äktenskapet- det äktenskapliga
våldets scen

Detta kapitel handlar om äktenskapet som social kategori och
livsform. Det är ett kapitel som skrivits om flera gånger.
Allteftersom mitt arbete fortskridit har jag fått nya tankar om
vad ett modernt äktenskapligt liv innehåller och vilken innebörd detta liv har för de människor som lever det. Om jag skulle vara kapitlets tillkomsthistoria trogen skulle jag således placera det mot slutet av boken. När jag i stället låter det bli till
det andra kapitlet, så är det för att jag redan innan jag fördjupar mig i resonemang om kvinnamisshandelns sociala process
vill ge en beskrivning av äktenskapet, därför att en förståelse
av vad som kännetecknar ett äktenskap är centralt för förståelsen av äktenskapligt våld.
Eftersom detta kapitel kommer så långt fram i boken kan det
se ut som om jag >>tänkt ut<< detta kapitel på förhand. Så är det
alltså inte. Det har successivt växt fram under arbetets gång.
Min förhoppning är att det kan utgöra ett stöd för den fortsatta läsningen.

Om våldshandlingars legitimitet
När en kvinna blir misshandlad av sin man, befinner sig dessa
två personer i helt olika positioner i förhållande till varandra.
Han har ett fysiskt och psykiskt överläge, hon befinner sig i ett
underläge. I detta avseende liknar detta par andra konstellationer av offer och gärningsmän. Det första man då kan undra
är om samma sociala regler gäller för användandet av fysiskt
våld, oavsett vem som är offer och vem som är gärningsman?
Vad gäller exempelvis för regler om offer och gärningsman är
en kvinna och en man som inte känner varandra? Gäller samma regler om de lever tillsammans i ett äktenskap eller ett sam53

boförhållande? För att försöka utröna detta, låt oss göra följande tankeexperiment:
En man skäller ut en kvinna på en offentlig plats. Han uppträder mycket hotfullt. Flera personer blir åskådare till det som
händer. De tycker det hela är obehagligt. Sympatierna är på
kvinnans sida. Skall man ingripa? Såsäger någon: >>Det där är
herr och fru Johansson.<< Åskådarna drar en suck av lättnad:
Man slipper att lägga sig i. Ingendera parten kan längre räkna
med att få någon högre grad av sympati, tvärtom. Någon
mumlar, >>underliga människor som står här ute och bråkar, det
kan de väl göra när de kommer hem>>.
Jag tror att de flesta av oss kan känna igen hur >>uppklarandet
av ett missförstånd<< i kategoriseringen av förhållandet mellan
en man och en kvinna på detta sätt kan leda till en dramatisk
förändring av vår upplevelse av vad det är som hänt dem emellan. En man som uppträder hotfullt mot en okänd kvinna överträder de regler för aggressiva utbrott som vår kultur föreskriver. Visar det sig att han är kvinnans make har han dock inte
begått samma regelbrott. Annorlunda uttryckt: Det är värre
om en man uppträder hotfullt mot en annan mans hustru än
mot sin egen.
Om herr Johansson inte varit herr Johansson utan väktare
eller polisassistent Johansson under yrkesutövning, hade händelsen återigen fått en annan innebörd. Kvinn an ifråga hade då
fortfarande varit en annan mans hustru - nämligen herr
Johanssons hustru - men beroende på situationen hade en
polisassistent Johansson ändå haft rätt att använda fysiskt våld
mot henne. En väktare eller en polisman har rätt att använda
våld i tjänsten, dock inte helt ohämmat. Deras yrkesutövning
är kringgärdad med regler som drar upp gränserna för vilket
beteende som är tillåtet i fysiska kampsituationer. Det är först
när de går över dessa gränser som deras våldsanvändning förlorar sin legitimitet.
Av detta tankeexperiment kan vi lära tre ting. För det första,
att 'kön' och 'äktenskap' var de sociala kategorier som
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begreppsmässigt bestämde den handling som ägde rum: En
man uppträdde hotfullt mot en kvinna och det var fråga om en
äktenskaplig handling, inte en handling som ägde rum mellan
två främlingar.
I vårt exempel visade sig äktenskapet som social kategori även
ha en betydelse utöver den direkt begreppsbestämmande. Äktenskapet utgjorde också det sammanhang, den tolkningsram,
inom vilken händelsen kunde förstås. För att fru Johanssonoch de förbipasserande - skulle förstå vilken händelse hon var
med om, räckte det inte med att göra en enkel kategorisering
av det som hänt, och konstatera att här var något våldsamt under uppsegling. En händelse kan inte tolkas annat än i hela sitt
sociala sammanhang. Därför får en händelse som innebär att
fru Johansson blir utsatt för våld, helt olika innebörd beroende på om hon blir överfallen av en okänd kvinna, en kvinna
hon känner, en okänd man, eller som i detta fall av sin make.
Vårt exempel visade för det tredje att våldsanvändning som socialt handlande är kringgärdat av sociala regler som drar upp
gränserna för dess legitimitet. Dessa legitimitetens gränser bestämmer våldshandlingens art, samt slår fast vad för slag av
våld som är möjligt för en person att utöva i ett visst sammanhang. Gränserna för en våldshandlings legitimitet är inte en
gång för alla givna, utan ändras över tid. I sitt klassiska verk
Sedernas historia påvisar den tyske sociologen och civilisationskritikern Norbert Elias (I 9 8 9) hur det under en lång följd
av år skett en gradvis förändring i människors sätt att kontrollera sina känslor i riktning mot en strängare och mer differentierad kontroll. Så var exempelvis 1400-talsmänniskan
våldsam i såväl strid som kärlek. Känslorna uttrycktes direkt
på ett sätt som vi idag i allmänhet endast kan iakttaga hos barn.
Känslor luftades mer ohämmat, mer direkt och öppet. I dag är
vi mer återhållna och hänsynstagande. I vår lagstiftning har vi
formulerat regler för kontroll av fysisk kamp mellan människor.
Även när det gäller de regler som drar upp gränserl?-a för vad
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för slags våld som är möjligt för en man att utöva mot sin hustru, har en förändring skett. Denna förändring hänger samman
med vår förändrade syn på förhållandet mellan män och kvinnor.
Enligt rådande föreställningar har förhållandet mellan könen
förändrats avsevärt under de senaste so åren. Enligt dessa
föreställningar har Sverige utvecklats från ett samhälle där
könssegregering var ett uttryck för social ordning till ett samhälle där integrering av könen inom en mängd områden är ett
uttalat ideal. Det svenska samhället anses också ha förändrats
i riktning från ett samhälle där mannens överordning och kvinnans underordning legitimerades av en förståelse av mannens
kapacitet och egenskaper som överlägsna kvinnans. Vi har rört
oss mot att uppfatta en mans krav på att få dominans enbart i
kraft av att han är man, som något orättfärdigt (Haavind
1982). Jag använder ord som föreställningar och anses för att
markera att de flesta är överens om att en förändring har ägt
rum, men att meningarna starkt går isär när det gäller att fastställa graden av förändring.
Föreställningarna om att Sverige är ett samhälle med en långtgående integrering av könen uttrycks inom en rad områden av
svenskt samhällsliv. Dessa föreställningar har betydelse för utvecklandet av de regler som konstituerar olika slag av relationer mellan män och kvinnor. Inte minst gäller detta inom äktenskapet. Att enbart utifrån dessa föreställningar dra långtgående slutsatser om de regler för bruk av våld som konstituerar ett svenskt äktenskap, låter sig dock inte göras. Det kan
dock vara rimligt att anta, att detta att bli utsatt för våld av sin
make inte hör till det en kvinna förväntar sig av äktenskapet,
eller menar att hon har att genomlida som följd av kärleken till
en man. Det är uppenbarligen inte heller en handling som omedelbart leder till äktenskapets upplösning. Vi vet att kvinnor
kan utsättas för våld av sina män under många år, utan att det
resulterar i skilsmässa. Däremot tror jag att ett vänskapsförhållande mellan två kvinnor skulle gå mot sitt ob~nhörliga slut
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om den ena kvinnan brukade fysiskt våld mot den andra. Ett
sådant handlande skulle troligen leda till en orokategorisering
av relationen - >>Om hon vore min vän skulle hon inte
göra så här<< - och leda till att vänskapen tog slut. Om motsvarande förhållande gällde för äktenskapet skulle det upprepade äktenskapliga kvinnavåldet aldrig kunna äga rum.
Gränserna för äktenskapliga våldshandlingars legitimitet i det
moderna svenska äktenskapet är oklara och tvetydiga. Våld är
en tvivelaktig äktenskaplig handling som kan äga rum i en
gråzon, i ett ingenmansland mellan vad som är möjligt och
omöjligt inom ramen för ett äktenskap. Det är en händelse som
inte omedelbart leder till äktenskapets upplösning, men det är
inte heller någon självklart accepterad händelse som mannen
utan vidare kan kännas vid.

Äktenskapets socialpsykologiska innebörd
ATT ERBJUDA EN IDENTITET OCH EN LIVSFORM

Äktenskapet är en av de sociala institutioner som organiserar
relationen mellan könen. I allmänt hållna termer kan ett äktenskap definieras som en av samhället erkänd form av samlevnad mellan man och kvinna. Inom dess ram fördelas makt,
arbetsuppgifter, omsorgsförpliktelser. Och kärlek.
I vår kultur sätter den äktenskapliga ramen upp en tydlig gräns
mellan paret och omvärlden. Det som sker inom äktenskapet
anses höra till privatlivet, till det som utomstående inte har rätt
att lägga sig i annat än under vissa speciella omständigheter.
Denna gräns mellan det privata och det offentliga skyddar och
rättfärdigar äktenskapet och bidrar till att förhindra avslöjandet av dess brister. Varje misshandlad kvinna, som polisanmält
sin man för misshandel, vet att privat maktutövning svårligen
låter sig dokumenteras i det offentliga rummet. Men det är inte bara i rättssalen det är svårt för en kvinna att bevisa att hon
blivit föremål för en mans illegitima maktutövning. Även inom äktenskapet kan hon ha svårt att få accepterat att vissa typer av handlingar inte kan vara uttryck för kärlek.
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Denna gräns mellan paret och omvärlden som vår kultur föreskriver, leder till att vi i allmänhet har mycket liten insyn i varandras äktenskap. De flesta av oss har erfarenhet av minst ett
och kanske två äktenskap- våra föräldrars och vårt eget och
kanske något ytterligare om vi är omgifta. Genom att >>privatlivets helgd« avskärmar oss från varandra, har vi svårt att öka
vår erfarenhet genom att ta del av andras äktenskap. På detta
sätt minskas våra möjligheter att veta vilka handlingar vi kan
förvänta oss och vilka som definitivt bryter den äktenskapliga
ramen, eller vilken typ av handlingar vi helt enkelt har att räkna med som en del av det äktenskapliga livet.
I brittisk och amerikansk feministisk litteratur har äktenskapet
diskuterats i termer av ett socialt kontraktuellt förhållande
(>>social contractual relationship«) mellan man och hustru. Ett
kontrakt definieras som >>en överenskommelse mellan två likvärdiga parter som förhandlar tills de når en för bägge fördelaktig överenskommelse<<. Enligt denna litteratur är äktenskapet inte att betrakta som ett socialt kontrakt, därför att män
och kvinnor inom vår kultur inte är medborgare på samma villkor. Män och kvinnor kan därför inte ingå överenskommelser
som förutsätter två likvärdiga parter. Äktenskapet är i stället
snarast att betrakta som ett statuskontrakt, det vill säga en
överenskommelse mellan två parter att acceptera en utifrån definierad status (P a teman I 9 8 8 s. I 54- I 55).
Begreppet >>statuskontrakt<< fångar en central dimension av det
äktenskapliga livet. Det antyder att det finns en förbindelse
mellan det äktenskapliga samlivet och parternas individuella
livshistoria. Äktenskapet erbjuder en viss social status, det gör
parterna till något, nämligen till äkta man och hustru och i förlängningen ofta till far och mor. Äktenskapet erbjuder en identitet - och en livsform.
Att vara någon som lever i en parrelation som make eller maka och som far eller mor, är något som ingår som en naturlig
del i de flesta människors liv. Även om ett stort antal människor varje år ger upp sina äktenskap ingår flertalet av dessa
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människor efter en tid ett nytt äktenskap. Få människor verkar vara beredda att ge upp äktenskapet som livsform - trots
att de ger upp sin äktenskapspartner. Äktenskapets bindande
kraft förefaller snarare vara livsformen än den enskilde partnern.
Genom att studera skilsmässans historia, kan man bilda sig en
uppfattning om den äktenskapliga livsformens betydelse i vår
kultur. I ett omfattande arbete, Road to Divorce, skildrar den
amerikanske historikern Lawrence Stone skilsmässans historia
i England I 5 30-I9 87 (Stone I990). Hans analys visar att under perioden I857-I987 var kyrkan och den engelska husmodersföreningen äktenskapets ivrigaste tillskyndare. Kyrkan
menade att äktenskapet utgjorde en garant för upprätthållande av moral, ordning och trygghet för det uppväxande släktet.
Husmodersföreningen ansåg att äktenskapet behövdes som ett
skydd för kvinnan. Med en liberal skilsmässalagstiftning skulle mannen kunna överge kvinnan efter första bästa förälskelse. Under senare delen av denna tidsperiod var det kvinnorna som pläderade för en liberalisering av lagstiftningen.
Föreställningen att äktenskapets innersta väsen skulle utgöras
av kärlek och samhörighet mellan makarna fick allt större
spridning. Fram till I 9 3 o-talet kunde äktenskap upplösas endast vid fall av otrohet. Efter I 9 3 7 års skilsmässareform kunde även övergivande och grymhet anges som skäl.
Det gemensamma parprojektet och
de individuella livsprojekten
Att forma ett äktenskap är en omvälvande och omfattande
uppgift. Det är något som ständigt pågår, ett äktenskap blir
aldrig >>färdigt<<. »Äktenskap i vårt samhälle är en dramatisk
handling i vilken två främlingar kommer samman och omdefinierar varandra och sig själva<<, skriver de två sociologerna
Berger och Kellner (I970).
Äktenskapet börjar- innan det ens blivit ett äktenskap- med
att parterna går samman. Detta samgående kräver att kontra59

hentema ger upp en del av sin individualitet. Samgåendet kan
på detta sätt sägas präglat av >>förlorad individualitet«- även
om ingen nyförälskad känner igen sig i beskrivningen av förlust när man just vunnit kärlek. Detta samgående kan det senare vara nödvändigt att delvis ge upp - i individualitetens
namn. Det som utmärker ett livskraftigt äktenskap enligt min
mening, är förmågan till rörelse mellan individualitet och samgående. Det livskraftiga äktenskapet är det där kontrahenterna kan vara olika - i likhet.
Det som parterna formar under sitt äktenskap kan beskrivas
som ett gemensamt parprojekt. Utifrån skilda biologiska, personliga och sociala utgångspunkter, bidrar kvinnan och mannen till att utforma sin egna variant av den äktenskapliga livsformen. Det gemensamma parprojektet förutsätter således en
hög grad av samarbete mellan makarna och ständiga förhandlingar dem emellan.
Mina tankar om parprojektet är influerade av Jean-Paul Sartre
och hans diskussion om människans plats i världen. Sartres
tankegångar bygger på ett grundantagande om den mänskliga
existensen. Mänskligt liv är till sin karaktär såväl regressivt
som progressivt, menar han. Det vill säga, våra liv präglas av
att vi lever under vissa givna betingelser, samt av att vi kan
överskrida dessa. Det som gör en människa unik i förhållande
till andra är hennes grundläggande val av hållning i tillvaron.
Sartre kallar dessa grundläggande val människans huvudprojekt. Barndom, erfarenhet och materiella villkor färgar projektet och utgör därför kännetecken hos personen i fråga. Men
framför allt karaktäriseras människan av ett överskridande av
sin situation. En människa, skriver Sartre, är det hon lyckas
åstadkomma av de förutsättningar man givit henne. I Sartres
perspektiv är relationen mellan två människor att betrakta som
en konsekvens av dessa två människors handlande (Sartre
!984).
Att beskriva ett äktenskap i projekttermer innebär att en tidsdimension förs in. Äktenskapet ses inte endast _i ljuset av det
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givna eller det faktiska, det som de på förhand givna förutsättningarna givit uttryck för. Det ses också i ljuset av sin framtid. Begreppet >>det gemensamma parprojektet<< inrymmer
äktenskapets mål och innehåll, det markerar en rörelse där den
äktenskapliga scenen och de handlingar som där utspelas ständigt påverkar varandra. Att vara deltagare i ett gemensamt parprojekt innebär att parterna inte är hjälplösa offer för ett oundvikligt och förutbestämt öde, eller att deras liv avgörs av en utifrån bestämd samlivsform. Men det innebär inte heller att parterna står helt oberoende och fria att skapa sitt gemensamma
samliv som om de befann sig utanför allt socialt sammanhang.
Genom sitt samspel formar makarna så sitt eget unika parprojekt. De skapar en form av social organisation. Annorlunda uttryckt, de skapar en social ordning som formuleras, vederläggs
och omformas genom detta deras samspel. Mannens våldsutövning utgör en sådan samspelskomponent i de äktenskap inom vars ram en kvinna om och om igen blir misshandlad. Efter
första slaget vet kvinnan att mannen är beredd att ta till våld
för att tvinga henne att handla i enlighet med sin vilja. Detta
formar detta pars äktenskap, samtidigt som det reflekterar en
redan existerande social ordning i ett omgivande samhälle där
vi finner många exempel på manlig överordning och kvinnlig
underordning.
Äktenskapet rymmer dock inte enbart ett gemensamt parprojekt utan också två individuella livsprojekt. Dessa två typer av
projekt står i ständig förbindelse med varandra. I många livsprojekt ingår parprojektet som en förutsättning. Parprojektet
i sin tur existerar inte utan två individer som kommer samman
med sina respektive livsprojekt.
Det ömsesidiga beroendet mellan de individuella livsprojekten
och det gemensamma parprojektet ger samtliga händelser inom äktenskapet sin speciella karaktär. Inte minst gäller detta i
konfliktsituationer. Att vinna en äktenskaplig strid kan vara att
förlora och att förlora kan vara att vinna. Den som driver
igenom sin vilja kan få uppleva sig själv som vinnare och sin
6r

partner som förlorare - men så även det gemensamma parprojektet som var en del av det individuella livsprojektet. Även
en upplösning av äktenskapet får konsekvenser utöver att det
gemensamma parprojektet avslutas. En upplösning av äktenskapet påverkar även de individuella livsprojekten. Efter ett
uppbrott från ett svårt äktenskap som inneburit en tyngd för
livsprojektet kan individen uppleva en stor lättnad och gå en
period av >>blomstring<< till mötes. Ett sådant uppbrott har
dock alltid ett moment av förlust: Det innebär att man förlorar det som äktenskapet gjorde en till. Och det innebär att
man förlorat de drömmar om ett gott gemensamt liv som den
andre väckt, drömmar som utgjorde en bidragande orsak till
att man en gång gifte sig. Har äktenskapet haft stor betydelse
i ens liv kan ett hot om separation upplevas som ett hot om
total katastrof, även i de fall det gemensamma parprojektet
varit problematiskt.
Det känslomässiga engagemang parterna investerar i äktenskapet utgör en viktig förbindelselänk mellan de individuella
livsprojekten och parprojektet. Ett parprojekt som laddas med
energi från den ene eller bägges individuella livsprojekt får en
central ställning i denne persons eller bägges liv. Parprojektet
tillförs kraft och betydelse - samtidigt som kraven ökar. Det
omvända gäller för det parprojekt i vilket parterna inte investerat så mycket. Det riskerar att bli kraftlöst och betydelselöst
-men är genom sin brist på betydelse mindre kravlöst, mindre
laddat med förväntningar. Parternas individuella livsprojekt
hämtar här sin huvudsakliga kraft från annat håll.
Det gemensamma parprojektet och det ena eller bägge livsprojekten kan också komma att stå i direkt motsatsställning
till varandra. Äktenskapet med upprepad misshandel är ett exempel på detta. Genom sitt våldsbruk kan mannen tänja på
gränserna för sitt eget livsutrymme, men han riskerar sitt äktenskap. Kvinnan som stannar kvar >>räddar<< sitt äktenskap,
men riskerar sitt liv och sin hälsa.

DET ÄKTENSKAPLIGA SAMSPELETS DYNAMIK

Det romantiska kärleksidealet
De flesta av oss svenskar bygger våra äktenskap på ett mycket
romantiskt kärleksideaL I västvärlden har begreppet >>kärlek<<
kommit att inrymma förväntningar på personlig lycka, bekräftelse och tillhörighet. Genom sina löften om sexuell tillfredsställelse, barn och gemenskap, betraktas den äktenskapliga livsstilen som >>kärlekens hemvist<<. Detta ideal till trots existerar en ändlös rad exempel på motsatsen. Äktenskap kan förvandlas till slagfält, fastlåsta i rigida mönster av dominans och
underordning. Genom historien kan vi bevittna ändlösa variationer på temat >>en man erbjuder en kvinna skydd och social
status i utbyte mot hennes omvårdnad av honom och hans
barn, liksom fri tillgång till hennes kropp<<. Vi har också kunnat se otaliga exempel på hur han använt våld för att ta det
som icke gives honom frivilligt.
Den romantiska kärleken känner inte våld. Maskulinitet, såsom det romantiska kärleksidealet förstår den, ger inte utrymme för något våldsbruk. Däremot är styrka och kraftfullhet,
samt förmåga att väl sörja för sin familj, högt värdesatta manliga egenskaper. Detta mansideal förser kvinnan med en komplementär position. Det är från denna position hon skall bekräfta honom och prisa hans förmåga att ta hand om henne.
Utan >>denna andra<< som bekräftare står sig den västerländske
mannen slätt.
För att denna bekräftelse skall vara någonting värd, måste även
hon ha ett personligt värde. I ytterlighetsfallen blir hon idealiserad och behandlad med yttersta, närmast överdriven,
respekt. Eller så blir hon nedvärderad och förringad. Hennes
bekräftelse- eller hennes avsaknad av bekräftelse- saknar då
betydelse, och mannen blir därmed oberoende av henne. Vi
känner igen dessa ytterligheter i kvinnobilder som >>madonnan<< och >>horan<<. Detta sätt att konstruera manlighet respektive kvinnlighet försätter män och kvinnor i paradoxala
63

situationer som ger utrymme för våld.
Våldshandlingar mot kvinnor har inte samma funktion vid
alla tillfällen och i alla samhällssystem. Dess funktion är avhängigt respektive historiska och kulturella sammanhang och
måste därför diskuteras och analyseras i dessa sammanhang.
Det kulturella mönstret, vare sig det är medvetet eller ej, påverkar starkt individens handlande. Det är därför av grundläggande betydelse att v1 i Sverige försöker bilda oss en uppfattning om vad kvinnamisshandel betyder här, och inte tror
att erfarenheter från USA, England eller norska kristna miljöer är direkt tillämpbara på svenska förhållanden.
När det enskilda paret skall förstå vad det är som skett och vad
det betyder för dem att han slagit henne, gör de det dock med
utgångspunkt i sina individuella livsprojekt och sitt gemensamma parprojekt. Det betyder att deras förståelse är en produkt av individuella, men också av mellanmänskligt och kulturellt formade slutsatser och förväntningar på vad deras eget
liv och äktenskap innebär för dem.
Äktenskapliga samspelsteman: Tillit, omsorg, makt
Det finns vissa aspekter av det äktenskapliga samlivet som är
av fundamental betydelse för varje äktenskap. Dessa aspekter
kan beskrivas i termer av samspelsteman som rör grundläggande processer i parets gemensamma liv. Inte något par undgår dessa teman. Det sätt på vilket dessa teman behandlas av
det enskilda paret utgör ett kännetecken för just deras parprojekt.
Liksom i alla mänskliga relationer är frågan om tillit betydelsefull i ett äktenskap. Vad som kännetecknar ett tillitsfullt förhållande kan vara svårt att uttrycka i ord, det är något man
upplever. Varje försök att uttrycka detta riskerar att låta banalt, hör bara på uttalande som >>hon betyder mer för mig än
någon annan människa i världen, jag känner mig varm inombords av att ha henne i närheten« eller >>han är en sådan fantastisk person, helt underbar mot mig«. I interaktionstermer
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kan man beskriva tillit som känslan av att den andre är på ens
sida, att han eller hon vill ens bästa och inte avsiktligt vill skada.
Brist på tillit är lättare att beskriva. Det uttrycks ofta i form av
att parterna förklarar att de är osäkra på varandra eller genom
att den ena parten uppfattar den andra som svekfull och opålitlig. Tillitstemat är särskilt närvarande inom det sexuella samlivets område, samt när det är fråga om svartsjuka.
Under samgåendefasen är frågan om tillit central och avgörande för om något gemensamt parprojekt överhuvudtaget
skall komma till stånd. När parprojektet väl etablerats och relationen mellan parterna bekräftats på ett positivt sätt, existerar tilliten mellan makarna mer som en resonansbotten som inte kräver mycket av parets energi. Ingendera parten förväntar
sig att bli sviken eller övergiven, helt enkelt.
Ett annat äktenskapligt grundtema är omhändertagande, detta som handlar om vem som tar hand om vem och på vilket
sätt. Detta tema kan illustreras genom följande tänkta dialog
mellan två kvinnor: >>Han har ett fantastiskt sätt att avläsa om
jag är trött och sliten, och då tar han hand om mig. För min
del så försöker jag pyssla om honom litet extra när han kommer hem efter en lång dag<<, kan en kvinna säga som lever i ett
äktenskap präglat av ömsesidigt omhändertagande. >>Han lägger inte märke till så mycket. Jag skulle vilja att han tog hand
om mig, såg när jag är ledsen och sådana saker<< kan en kvinna säga som saknar makens omvårdnad i sitt äktenskap.
Det tredje temat slutligen, rör frågan om makt. Det gäller sådant som vem som bestämmer vad och vem som skall kontrollera vem och vad. I litteraturen finns tre olika strategier beskrivna för maktutövning i familjen. De är: Direkt konfrontation, upprättande av regler, samt fastställande av gemensamma principer för vad som är värderat och prioriterat i äktenskapet (Cromwell och Olsson 1975). Att utöva våld gentemot
en annan människa är en extrem form av maktutövning.
Det kanske vanligaste sättet att uppfatta makt är att det är nå-
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gonting påtagligt, nästan som ett ting man kan ta på. Som ett
slags mängd av färdigheter en person har och som kan omsättas i flera olika sammanhang. Eller som något en annan person inte har, eller har för lite av. I denna beskrivning är makt
något yttre och något som kommer uppifrån. När vi uttrycker
oss i termer av >>maktförhållandena i samhället<<, använder vi
oss av denna uppfattning av vad makt är. Vi syftar då på att
olika grupper av människor är i besittning av olika mängd
makt. Någon eller några som befinner sig däruppe utövar makt
över någon eller några därnere. Eller vi uppfattar överhuvudtaget inte några människor bakom maktutövningen, och talar
om samhällsstrukturen som utövare av makt.
Men det är också möjligt att uppfatta fenomenet makt på ett
annat sätt. Att inte se det som något som finns därborta och
däruppe och som hotar att krossa oss, utan som något som
finns mellan oss, i oss och kring oss. Det är möjligt att se makt
inte enbart som något som utövas mot oss, utan som något vi
utövar mot andra och inte minst mot oss själva. I den meningen är vi alla delaktiga. I den meningen är makt en aspekt av
varje relation.
En person som uttryckt sådana tankegångar är den franske
filosofen och historikern Michel Foucault. I första delen av sitt
arbete sexualitetens historia skriver han:
>>Med makt anser jag att man först och främst bör förstå den mångfald av styrkeförhållanden som är immanenta i det område där de driver sitt spel och som är
grundläggande för ordningen / .. ./ Maktens allerstädsenärvaro: inte därför att den skulle ha förmånen att
samla allt under sin okuvliga enhet, utan därför att den
skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i
varje relation mellan en punkt och en annan. Makten
är överallt; inte därför att den omsluter allt, utan därför att den kommer överallt ifrån.<<
(Foucault I980 s. II?- II8)
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Foucault lyfter här ner makten från sina höga boningar. Han
försöker få oss att se att makten inte kan hänskjutas till en
>>struktur<< eller ett >>maktcentrum<< någonstans däruppe. Det
är i stället ur de specifika relationerna mellan människor som
en väv av maktrelationer växer fram. Denna väv förändras
ständigt, mönster förskjuts och förtätas. Maktrelationerna i ett
samhälle, såväl som i ett äktenskap, är i denna mening lika föränderliga och levande som de mellanmänskliga relationerna i
stort. Varje mänskligt frigörelseprojekt förutsätter en kontakt
med den egna förmågan till rörelse och påverkan.
Den norska socialpsykologen Hanne Haavind (1982) har beskrivit makt som en social relation. Hon skriver:
<<Begreppet makt beskriver ett orsakssamband, därför
att en person verkar över en annan, men utan att detta
nödvändigtvis är avsiktligt. I förtryckarrelationer som
också är präglade av intimitet är det viktigt att kriteriet
för maktanvändning inte är baserat på utövarens avsiktlighet. Huruvida avsiktlighet föreligger eller ej kan
emellertid utgöra ett viktigt drag hos fenomenet.
Eftersom äktenskap innebär ett återupprepat gemensamt handlande mellan två personer under lång tid, är
det nödvändigt att analysera makten även som en
potential och inte enbart som något som skall
realiseras. Likaså är det rimligt att i detta sammanhang
lägga vikt vid relativa och begränsade former för dominans. Det kallas alltså makt även om den som utövar
makten inte har full kontroll över resultatet, utan bara
har vissa påverkans- eller begränsningsmöjligheter.
Detta sätt att definiera makt på, innebär att makt inte
kan analyseras enbart som ett formellt drag hos relationen, utan måste knytas samman med vad den innehåller och vilken kontext den äger rum i.<<
(Haavind 1982 s. 145; min översättning)

Om vi vill förstå mäns utövande av makt över kvinnor genom
att använda våld, är det också viktigt att förstå kvinnors strategier för motstånd och motmakt. Av betydelse är då huruvida
vår uppfattning om vad makt egentligen är kan ge utrymme för
att söka denna förståelse. Om vi uppfattar makt som ett ting
som man har eller inte har, som något yttre som kommer uppifrån och som finns i en parriarkal struktur, är det lätt att se
den misshandlande mannen som totalt maktfull, och den misshandlade kvinnan som chanslöst dömd till undergång.
Förmåga till rörelse, påverkan och frigörelse är mänskliga
egenskaper som är ställda i mörker i ett sådant maktperspektiv. För den som vill utgöra en positiv kraft i bekämpandet av
kvinnamisshandel är en analys av kvinnans situation som bygger på uppfattningen att makt är något yttre som kommer uppifrån, av begränsat värde. En sådan uppfattning kan föda en
känsla av ilska och stark upprördhet, men ger samtidigt upphov till en känsla av hopplöshet: Vad kan man egentligen göra åt problemet, annat än att på olika sätt uttrycka sin avsky
och solidaritet med den misshandlade kvinnan?

Det äktenskapliga vardagslivets organisering
Enligt familjeterapeutisk litteratur tenderar den moderna familjen att organisera sitt vardagsliv antingen enligt symmetrieller komplementaritetsprincipen.
Symmetriprincipen baserar sig på likhet, medan komplementaritetsprincipen baserar sig på olikhet (H offman I 9 8 I). I sin
mest uttalade form är komplementaritetsprincipen tillämpad i
det traditionella äktenskapet. Denna äktenskapsform karaktäriseras av strikt arbetsdelning mellan könen, med kvinnan som
sköter hem och barn medan mannen befinner sig ute i förvärvslivet. I det symmetriskt organiserade äktenskapet är det
inte parternas kön utan intresse och lämplighet som utgör
grunden för arbetsdelningen. Paret förhandlar sig fram till vad
som är bäst för dem. Det symmetriskt organiserade äktenskapet har kallats det jämlika äktenskapet, och betraktats som ett
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ideal, som framtidens äktenskap (Bernard 1982).
Hanne Haavind (r 9 8 5) menar att de traditionella könsrollerna är stadda i upplösning i det moderna nordiska samhället. Vi
befinner oss i en tid av social rörelse bort från de väldefinierade komplementära könsrollerna, de gamla stereotypierna kan
inte längre tas för givna. Principerna för vardagslivets organisering låter sig inte längre enkelt beskrivas i termer av symmetri eller komplementaritet. Vad >>kön« betyder i ett äktenskapligt sammanhang är inte något förutsägbart, utan måste ständigt förhandlas om i varje par. Det märkliga är, påpekar
Haavind, att dessa förhandlingar tenderar att få ett likartat utfall, även om det specifika innehållet kan skilja från fall till fall.
Haavind hävdar att de olika mönster av enighet mellan könen
som praktiseras inom det moderna äktenskapet fortfarande
uppnås genom olika former av underordning från kvinnornas
sida:
>>Därför är det riktigt att en modern kvinna kan göra
allt- men bara så länge hon gör det relativt underordnad de män som hon har med att göra. Chanserna för
att hennes kvinnlighet skall bekräftas positivt är störst,
om hon själv bidrar till att få denna relativa underordning att framstå som något annat än underordning.
Hon har ansvaret för att uppleva och framställa den
som önskad och eftersträvad och i överensstämmelse
med hennes personliga egenskaper. Därigenom kommer
mannens överordning inte att framstå som illegitim
dominans, utan som de egenskaper hos hans person
som hon sätter särskilt värde på.<<
(Haavind 1985 s. 2r)

För en utanförstående kan ett äktenskap som det ovan beskrivna framstå som organiserat efter symmetriprincipen. Den
arbetsdelning som paret har enats om har de resonerat sig fram
till. Vars och ens personliga intresse anges som den styrande
principen för denna arbetsdelning, inte kön. Det mä.rkliga är
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dock, påpekar Haavind, att när man talar med flera par visar
det sig att så gott som alla har liknande personliga preferenser:
Männen föredrar att arbeta heltid utanför hemmet, kvinnorna
föredrar att ta ansvar för hem och barn så länge dessa är små,
för att sedan börja arbeta deltid. Haavind menar att riktigare
är att benämna ett dylikt arrangemang kvasi-egalitärt:
Parterna åberopar symmetriprincipen när de skall förklara hur
de kommit fram till att organisera vardagen på det sätt som de
gjort. I allt väsentligt är deras vardagsliv dock organiserat enligt komplementaritetsprincipen, samt baserat på manlig överordning och kvinnlig underordning.
Detta ger oss tre grundmönster för ett äktenskaps organisering
i dagens samhälle: Det traditionella, det symmetriska och det
kvasi-egalitära. Haavind menar att det är denna sista organisationsform som är vanligast i Norden av idag, åtminstone
bland par ur medelklassen.
Enighet och oenighet om vardagslivets organisering
En aspekt som sällan nämns i beskrivningar av hur par och familjer organiserar sitt vardagsliv är vilken betydelse det har om
parterna i huvudsak är överens om hur livet skall levas, eller
om de lever i konflikt om denna grundläggande fråga.
Haavinds (1985) resonemang om att det moderna äktenskapet präglas av ständiga förhandlingar om vad »kön<< betyder i
olika sammanhang, anknyter till denna tanke.
Jag menar att frågan om huruvida det råder enighet eller
oenighet kring de grundläggande frågorna om hur det gemensamma livet skall levas, är ett av äktenskapets grundläggande
karaktäristika. Så kan till exempel två äktenskap som bägge i
huvudsakliga drag kan beskrivas som traditionellt organiserade, ändå utgöra två helt olika typer av äktenskap.
Oenighet för tankarna till konflikt, enighet till dess motsats.
Jag tror att denna tankefigur i huvudsak är riktig: Ett av
oenighet karaktäriserat äktenskap är mer präglat av konflikt
än ett äktenskap där en grundläggande enighet råder. I bägge

70

typerna av äktenskap kan dock självfallet konflikter uppstå,
men de får en något olika utformning:
I ett äktenskap där det råder en enighet kring parprojektets inriktning och organisering är det tolkningsfrågorna som blir föremål för konflikt: Vad är möjligt, vad är inte möjligt, vad är
tillåtet, vad är otillåtet, enligt den överenskommelse som föreligger? »Så där kan du inte göra, det har vi inte kommit överens om<<, >>det har vi väl visst, så där har vi väl alltid gjort.<<
Även om man i princip är överens om vad som gäller, kan det
uppstå konflikter när dessa principer skall omsättas i praktiken.
I ett äktenskap där det råder oenighet kring de grundläggande
principerna för samlivet, är förhållandet det omvända. Den
latenta konflikt som är städse närvarande kan beskrivas i termer av en antagonism mellan de individuella livsprojekten och
det gemensamma parprojektet. I den mest utpräglade formen
av antagonism söker bägge parter att driva sin linje och är mer
koncentrerade kring att nå en optimal utdelning för egen del
än att se till den andre och parprojektet som helhet. En ständig osäkerhet kring relationens framtida existens följer denna
typ av äktenskapskonflikt. Tanken på flykt och upplösning blir
till en del av äktenskapet.
Detta resonemang ger oss sex olika former det moderna nordiska äktenskapet kan anta: Det traditionella, det symmetriska, det kvasi-egalitära, var och en i en variant präglad av enighet eller oenighet. Det är det traditionella äktenskapet som
framhållits som en av de viktigaste grundstenarna i ett kvinnoförtryckande samhälle. I en tid som vår, då denna äktenskapstyp är på tillbakagång skulle man kunna förvänta sig att
den äktenskapliga kvinnamisshandeln successivt försvann >>av
sig själv<<. Tyvärr finns det ingenting som tyder på att vi går
mot en sådan utveckling. Kvinn o misshandel förekommer i
alla samhällsklasser, i alla delar av vårt land och inom alla
typer av äktenskap.
En mans bruk av våld mot sin hustru leder dock fram till en
7I

speciell form av äktenskap. Detta oavsett hur den äktenskapliga vardagen är organiserad, eller vad paret har för ambitioner med sitt gemensamma parprojekt.

Lyssnande som samtal

Låt oss för ett ögonblick gå tillbaka till det jag kallade »ett tankeexperiment<< i föregående kapitel: En man skällde ut en kvinna på en offentlig plats. Han uppträdde hotfullt. Vi lämnade
paret just när åskådarna drog en suck av lättnad, därför att det
visade sig att de två var gifta med varandra: >>Underliga människor som står här och bråkar.<< Man slapp att lägga sig i.

Ingendera parten kunde längre räkna med att få någon högre
grad av sympati.
När man betraktar den kursiverade meningen kan det se ut
som om åskådarna från att ha stått på hennes sida nu övergår
till att bli neutralt avståndstagande: Ingendera parten kan längre räkna med att få någon högre grad av sympati. Åskådarnas
neutrala position är dock blott skenbar. Det existerar inte någon neutral position i detta drama. Det som finns är en förövare och ett offer, samt åskådare som tar den ena eller den andres parti.
Det lättaste är att ta förövarens parti. Han kräver nämligen
ingenting av dig som åskådare. Det enda han vill ha är din passivitet och din tystnad, eller ett mummel i stil med >>underliga
människor.<< Det mesta är bra, bara du inte gör någonting.
Offret kräver så mycket mer. Hon vill att du skall handla, hon
vill att du skall få mannen att sluta slå. Hon vill att du skall
känna med henne, lyssna till henne och dela hennes smärta.
Det är lätt att omge arbetet med misshandlade kvinnor med ett
romantiskt skimmer. Att arbeta med människor i en utsatt position är det alla inom vården utbildats för och något som i stor
utsträckning utgör drivkraften för människor att välja just ett
vårdyrke. Som socialarbetare får man lära sig att det är viktigt
att >>stå på klientens sida<<. Det låter enkelt, sympatiskt och
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självklart. I verkligheten är det nog så komplicerat redan att
fastställa vem denne klient är, på vilkens sida man förväntas
stå. Socialt arbete består ofta av möten med människor som
befinner sig i djupa konflikter med varandra. Frågan om vem
som är den mest utsatta är inte sällan höljd i dunkel. Är det den
stackars kvinnan i familjen, som fått avstå från det mesta för
egen del för att ta hand om man och barn? Är det den ansvarstyngde mannen, som ständigt får höra hur oduglig och oförstående han är, eller de arma små vars barndom förmörkas av
föräldrarnas gemensamma eller individuella olycka? Vem är
det du egentligen skall utse till din klient och ta parti för? Om
du undviker att ta parti för någon riskerar du att hamna i den
passive åskådarens position: Du landar på den överlägsnes sida, på dennes sida som endast begär din tystnad och passivitet.
I denna situation kan arbetet med misshandlade kvinnor ses
som ett svar på en bön om hjälp med att lösa problemet. En
misshandlad kvinna är en person, svag och utsatt, representant
för ett förtryckt kön. Vad du än gör för henne kan det rimligtvis bara bli till det bättre. Det är lätt att ett sådant arbete omges med ett romantiskt skimmer. Det är tyvärr lika lätt att det
romantiska skimret efter ett tag får en solkig kant därför att
människor inte automatiskt blir sympatiska bara därför att de
är kvinnor och varit utsatta för misshandel. Människor förstår
inte automatiskt vad som är bäst för dem och följer nödvändigtvis inte goda råd, bara för att de är misshandlade och kvinnor. Det är inte ens säkert att den misshandlade kvinnan uppträder på det sätt man vanligtvis förväntar sig att ett offer skall
uppträda. Hon kanske skriker och domderar och ställer krav,
när man kan förvänta sig ödmjukhet och den hjälpsökande attityd som gör det möjligt för hjälparen att hjälpa. Hur skall jag
som vårdarbetare möta detta? Vad kan man egentligen begära
av ett offer? Hjälparen drabbas av känslor av ilska, förvirring
och osäkerhet. Denna situation väcker känslor av skuld: Här
sitter jag och blir arg på henne, när det är jag som sitter trygg
74

och hon är den utsatta.
Skuldkänslor är obehagliga och vi döljer dem gärna. Vem vill
berätta för någon att en misshandlad kvinna väcker ilska, när
det förväntade snarare är att hon skall mana fram känslor av
empati och en lust att ta hand om. skuldkänslor är obehagliga, obehagliga känslor vill man bli av med: Usch, hur kunde
jag hamna här. Det är hon som försatt mig i den här situationen. Så börjar omformuleringen: Hon är inte vidare trevlig ...
man kan förstå honom ... hon har nog större del i det här än
vad man först kunde tro ... har lite väl höga krav... här är det
faktiskt vissa saker som gäller.
Att arbeta med kvinnamisshandel innebär att ställas ansikte
mot ansikte med mänsklig sårbarhet. Misshandlade kvinnor
uttrycker denna sårbarhet på olika sätt. Uttryckssätten kan variera från en stel depressiv tillbakadragenhet till ett kravfyllt
utagerande. Däremellan finns det uttryckssätt som i allmänhet
är lättast att möta, den vänligt hjälpsökande attityden hos en
kvinna som är fast besluten att bryta upp ur sitt äktenskap och
som är beredd på samarbete med sin hjälpare. Det tragiska i
sammanhanget är att de som är svårast att möta i allmänhet är
de som bäst behöver vår hjälp.
Att möta en annan människas utsatthet kan kännas tungt då
det väcker känslor av maktlöshet även hos den som har till
uppgift att hjälpa. Dessa känslor kan bli övermäktiga och få
hjälparen att värja sig och även känna irritation, en irritation
som kan gå ut över den misshandlade kvinnan. Att arbeta med
kvinnamisshandel är ett svårt arbete. Misshandlade kvinnor
berättar om att de inte alltid blir väl bemötta - och då inte enbart av »gamla gubbar som inte begriper någonting<<- när de
söker hjälp. Det kvinnorna berättar om är att de möter oförståelse.
Som en förberedelse till mitt forskningsprojekt följde jag under en period polisens arbete vid våldsroteln i ett större polisdistrikt. Jag blev känslomässigt mycket tagen av den anhopning av mänskligt elände och ondska som jag mötte där. »Hur
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står du ut att arbeta med detta dag efter dag?<< frågade jag en
av de mest erfarna kvinnliga poliserna. >>Man blir helt klart negativt påverkad<<, svarade hon. >>Man tycker inte lika bra om
män längre när man vet vad dom är beredda att ta sig till. Men
jag vet att jag arbetar för en god sak. Och jag tror på det
godas kraft. På rättvisa. Det är därför jag är här. Skulle jag
sluta att tro på det så skulle jag sluta jobba här omedelbart. Då
hade jag ingenting här att göra.<<
Denna kvinnliga polis fick mig att inse vikten av att ha en fast
grund att stå på i arbetet med kvinnamisshandeL Hon arbetade för en god sak, för rättvisa. Hennes yrkesmoral stämde överens med hennes personliga moral. Detta gav hennes arbete en
mening, som sträckte sig längre än till utfallet av varje enskilt
möte med människor - vare sig de nu var misstänkta
eller målsägande. Hon var inte på minsta vis neutral. Tvärtom,
hon var engagerad och viljekraftig på det sättet som endast är
möjligt om man valt sida.
En fast grund att stå på inför mötet med en misshandlad kvinna kan också den erövra som förstår vad det är som utmärker
hennes livssituation. Inte minst viktigt är det att förbereda sig
inför mötet med den misshandlande mannen. Utan att ha bildat sig en uppfattning om vad som är speciellt med dessa två
människors livssituation är det svårt att förbereda sig inför dessa möten. Utan möjlighet att förbereda sig minskas möjligheterna avsevärt för hjälparen att kunna uträtta något av värde.

»Att finna henne där hon är«
Några av de oftast citerade raderna om förhållandet mellan
hjälparen och den hjälpsökande är tillskrivna den danske filosofen Sören Kirkegaard:
>>Om jag villlyckas med att föra en människa till ett
bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är
och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv
när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa

någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör,
men först och främst förstå det hon förstår. Om jag
inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet
mera.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på
att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli
beundrad av den andra istället för att hjälpa henne.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den
jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta
med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja
tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa
någon.«
Den misshandlade kvinnan, var befinner hon sig då?
Det vanligaste sättet att reagera på de ohyggligheter och grymheter vi människor utsätter varandra för, är förnekelse. När vi
blir utsatta för något som gjort oss illa försöker vi förpassa denna händelse ut ur medvetandet, ut i glömska och tystnad. Vi
vill inte veta av den, inte kännas vid dess existens, inte tala om
den, inte tänka på den. Det är detta som är den djupaste innebörden av ordet onämnbar. Den misshandlade kvinnan skiljer
sig inte från andra människor härvidlag. Hon försöker göra på
samma sätt. Men svåra händelser vägrar att låta sig begravas i
glömska:
>>Ibland kan jag blunda och hoppas att allt skall
vara borta när jag öppnar ögonen ... du vet, inte fanns,
eller bara försvann i den eviga glömskan ... något
sådant ... precis när jag trott att jag lyckats är det
där igen ... <<
(Ur intervju med Viveka N.)

Den misshandlade kvinnans livssituation låter sig bäst beskrivas i termer av motstridigheter. Hon befinner sig i ett korsdrag
mellan känslor av skuld och förvirring och hon är klämd mellan önskan att glömma och önskan att minnas. För att kunna
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börja minnas behöver hon en lyssnare och en samtalspartner.
Utan någon som är beredd att lyssna till hennes röst, utan
någon som hjälper henne att föra sin berättelse framåt- och
jag kan inte nog poängtera pronomena hennes och sin - kommer den aldrig att formuleras:
>>Jag tycker det är bra att du pratar med misshandlade
kvinnor, och skriver om det. Problemet är att det är
alldeles för tyst omkring oss ... vi vågar inte berätta för
någon, vi skäms ... vi tror att ingen kommer tro oss. Jag
tror att tystnaden är värst av allt ... då så kan alltihop
bara fortsätta och fortsätta.«
(Ur intervju med Lisa D.)

I den misshandlade kvinnans samtal med denna lyssnare och
samtalspartner kommer känslan av övergivenhet och bristande tillit att vara dominerande. Lika väl som kvinnor uttrycker
känslor av utsatthet och maktlöshet olika, uttrycker kvinnor
känslor av övergivenhet och bristande tillit väldigt olika. En
försiktigt avvaktande hållning är lika trolig som en direkt avvisande, fast den förra är lättare att möta än den senare. Ett aggressivt krävande eller ett ödmjukt accepterande av vad som
erbjuds - övergivenhet och tillitsbrist kan gestaltas på ett flertal sätt.
När kvinnan börjar berätta, kommer hennes berättelse att vara starkt präglad av den motsägelsefulla situation hon befinner
sig i. Denna situation låter sig beskrivas i termer av skuld, förvirring, glömska, samt hågkomst. Förvirring och glömska står
i förbindelse med den tystnad som kvinnan försöker upprätthålla, skuld och hågkomst fordrar att få komma till uttryck i
tal och handling.
Nu är det inte så att kvinnan nödvändigtvis befinner sig
någonstans »i mitten<< av dessa motstridigheter. Någon kvinna
kan göra det, medan en annan kvinna kan tala från en position
som befinner sig mitt emellan skuld och hågkomst. Ytterligare
någon kvinna kan föra en kamp mellan glömskans tystnad och
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hågkomstens tal. Samma kvinna kan växla position.
Det är dock här någonstans hon återfinnes, det är här någonstans i motstridigheternas landskap vi >>finner henne där hon
är<<, för att använda Kirkegaards ord. Hennes berättelse av vad
det är som har hänt henne kommer starkt att präglas av hennes position - och hennes växling av position - i detta motstridigheternas landskap. Att föra ett samtal med en människa
som befinner sig i motsägelse ställer stora krav på lyssnarensamtalspartnern.
Vissa lyssnare-samtalspartners tycker det är svårt med tystnaden. Då inställer sig gärna frågan: Hur aktiv skall jag vara för
att bryta tystnaden och driva fram talet? Det är en fråga som
inte är helt lätt att besvara. För kvinnans skull är det viktigt att
hon börjar tala, därför att det ger henne möjlighet att erövra
sin egen berättelse. Det är dock viktigt att påminna sig att detta att lämna glömskans tystnad innebär ett risktagande för
henne. Glömskan har bäddat in hennes smärta i ett barmhärtigt mörker. Så länge hon är ensam med sin glömska utsätter
hon sig inte heller för några nya risker att bli sviken och skadad. Att anförtro sig åt en annan människa - hur försiktig och
återhållen man än är- innebär att man överlämnar sig en smula och den som överlämnar sig försätter sig i underläge. Och
om jag som lyssnare-samtalspartner tänker efter: Varför skall
hon egentligen helt plötsligt börja lita på mig, en vilt främmande människa? Innan jag på minsta vis visat att jag är värdig hennes förtroende?
Ett hågkomstens tal kan inte drivas fram, det måste växa fram
bit för bit. Det kan inte växa fram annat än i en situation präglad av lugn och trygghet. Det är där ett ömsesidigt förtroende
kan utvecklas. Här finns en av förklaringarna till att det var
först när kvinnogrupper och kvinnohus började förekomma,
som kvinnor steg fram ur tystnaden och började berätta.
Att kunna erbjuda en trygg situation är extra viktigt om det är
en förvirringens tystnad vi bevittnar. En skyddad plats, en fast
yttre ram och omvårdnad är början, talet får följa när det är
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moget för det. Den skyddade plats jag syftar på kan för en kvinna som beslutat sig för att skiljas vara hos vänner eller släktingar, ett kvinnohus, eller i en jourlägenhet för misshandlade
kvinnor som socialförvaltningen tillhandahåller. För en kvinna som inte fattat beslut om att lämna mannen kan den skyddade platsen vara en kontinuerlig kontakt med någon lyssnare-samtalspartner inom social eller hälso- och sjukvård. För
kvinnor i bägge dessa situationer är det nödvändigt att ta ställning till om de skall polisanmäla misshandeln.
När vissa tilltänkta lyssnare-samtalspartners tycker det är
svårt med tystnad, tycker andra det är svårt med talet. Svårast
tycker många det är när kvinnan uttrycker känslor av skuld
över det som hänt. Att offret för ett allvarligt våldsbrott tar på
sig skulden för förövarens handling är stötande för de flesta
människors allmänna rättsmedvetande. Sannolikheten är stor
för att en kvinna som uttrycker känslor av skuld väcker upp
starka känslor hos lyssnaren-samtalspartnern, och blir >>rättad<< med orden: >>Så där skall du väl inte tänka, det är väl självklart inte ditt fel.<<
I Kirkegaard-citatet framhölls värdet av att hjälparen förstod
mer än den hjälpsökande. Jag tror Kirkegaard menar att det är
viktigt att hjälparen har förmåga och kunskap nog att kunna
föra in andra perspektiv och kan se problemet med >>andra
ögon«. Att införa något nytt och att ha förmåga att presentera alternativa tolkningar av en situation är viktigt i allt hjälparbete. Att föra in dessa alternativa perspektiv i form av tvärsäkra uttalanden- hur rimliga de än må vara- är inte speciellt
förnuftigt när det gäller kvinnor vars liv starkt präglats av andra människors maktutövning. Införandet av andra perspektiv
måste ske inom ramen för en dialog som även ger utrymme för
den hjälpsökandes eget perspektiv. Om detta inte sker riskerar
den hjälpsökande kvinnan att få en ny upplevelse av maktlöshet och övergivenhet och åter få uppleva den ensamhet som följer av att man inte blir hörd. Om lyssnaren är lyhörd kan en
dialog komma till stånd som ger viktiga upplysningar:
8o

(lP) »Mest har jag mej själv att skylla. Jag vet oftast
hur långt jag kan gå. Det är inte speciellt klokt att gå
längre ... det är då han slår... <<
(l) »Det låter lite egendomligt i mina öron ... som om
du tog på dej skulden för det han gör... det är faktiskt
han som slår, inte du ... du kan inte redan ha glömt
det ... Så nu måste du förklara hur du menar.<<
(lP) >>När han är på väg att slå ... det är så mycket som
rör sej i huvudet ... som 'jag måste se till att det inte
händer igen'. Har man något att haka upp det på så
blir det lättare, om du förstår vad jag menar. Att det är
något man själv kan göra åt det hela. Det allra värsta
är när man inte fattar nånting, som när han gav mej en
örfil när jag låg och sov. Så småningom fattade jag att
det hängde ihop med att han var arg för att jag hade
somnat. Då kändes det lite lättare ... alltså att det var
något jag hade gjort ... det här låter ju inte klokt, du
kommer ju aldrig att fatta vad jag menar... <<
(Ur intervju med Viveka N.)

Detta korta intervjuutdrag illusterar skuldtemat och ytterligare något. Under intervjuns gång letar sig kvinnan fram i sina egna ord för att beskriva vad som hänt. Hon är mycket trevande, något som inte syns så tydligt i utskriften men som var
mycket påtagligt under samtalet. Det är som om hon skapar
ett meningsinnehåll i sin upplevelse allteftersom hon pratar, en
mening som kanske inte funnits där förut, eller i alla fall inte
särskilt tydligt. Hon värderar kontinuerligt sin egen utsaga och
är också beredd att ompröva det hon sagt om händelsen (>>det
här låter ju inte klokt<<).
För Viveka N. i citatet ovan - liksom för majoriteten av de
misshandlade kvinnor jag talat med - kunde det egna skuldbeläggandet ses som uttryck för en låg självuppfattning, men
också för en strävan efter kontroll. Den inre logiken i denna
strävan kan uttryckas ungefär som >>om jag inte kan kontrol81

lera hans våldsamma beteende, så kanske jag kan kontrollera
mig själv, därför att om jag kommer på vad jag gör för fel kan
ju jag förändra mej. Därmed har jag möjlighet att påverka situationen så att jag inte blir slagen.<<
På kort sikt kan denna strategi vara framgångsrik. Genom att
vika undan och låta mannens vilja styra kan kvinnan möjligen
avvärja en misshandelssituation under uppsegling. På lång sikt
innebär denna strategi att hon drastiskt krymper sitt eget livsutrymme och sitt eget livsprojekt i lika mån. Under den intervju ur vilken citatet ovan är hämtat får Viveka N. möjligen en
plötslig insikt i detta (>>det här låter ju inte klokt<<). Hon kan
nu fortsätta att för sig själv och för mig formulera sig kring innebörden av att ta på sig skuld: Genom att tänka att hon har
sig själv att skylla tar hon indirekt på sig ansvaret för sin mans
vålds bruk.
Detta samtal mellan mig och Viveka N. om vad som menas
med att »skylla sig själv<< hade inte kunnat komma till stånd
om jag gått in och >>rättat<< henne och upplyst henne om att det
är >>fel<< att säga att hon är skuld till mannens våldsamhet. Ett
sådant »rättande<< inbjuder inte till fortsatt samtal. Tvärtom är
det en utmärkt strategi att använda sig av för den som vill avsluta ett samtal.

»Att finna honom där han är«
Det lättaste är att ta förövarens parti, skrev jag inledningsvis i
detta kapitel. Det enda han begär av dig är din passivitet och
din tystnad, så länge du inte gör någonting är han nöjd. Offret
är den som kräver något, nämligen din medkänsla och ditt engagemang. Den slutsats man skulle kunna dra av detta är att
den misshandlande mannen återfinnes i glömskans tystnad, i
strävan att förpassa den våldshandling han begått utom räckhåll för sin hustrus, omgivningens och sitt eget minne. Det är
den position som begreppet ogjort skänker en innebörd.
Ett tillbakadragande i glömskans tystnad är en av de två positioner den misshandlande mannen historiskt intagit i förhål-

82

lande till sitt handlande. Kvinnamisshandel har inte varit något man talat om. Beskrivningen av kvinnorna Grosses öde i
1 8 6o-talets Stockholm utgör ett exempel på detta. De andra
av de två positioner mannen historiskt sett intagit är den rakt
motsatta: Det är den stolta hågkomstens position. De två männen i citatet från Moa Martinsons >>Kvinnor och äppelträd«
som utbytte erfarenheter om i vilka situationer det var lämpligt att ägna sig åt hustrumisshandel, utgör ett exempel på samtal som kan uppkomma ur denna position.
Situationen för dagens hustrumisshandlare är något mera
komplicerad. Kvinnovåld är inte längre en handling som kan
omges med tystnad på samma självklara sätt som när kvinnorna Grosse utsattes för mannens våld. Men det är inte heller en självklart legitim äktenskaplig handling att frimodigt
stoltsera med och utbyta erfarenheter kring. Dessa förändringar i den kulturella förståelsen av kvinnamisshandel gör att
dagens misshandlande man, liksom kvinnan, befinner sig i en
motsägelsefull situation präglad av glömska och hågkomst.
Det första och eventuellt största problem en misshandlande
man ställs inför när han försöker glömma i strävan att göra
handlingen ogjord är inte nödvändigtvis han själv, utan hustrun. Han vet att hon inte har glömt även om hon försöker
glömma. Detta innebär att inte heller han på något enkelt sätt
kan låta händelsen sjunka ner i glömskans djup. Han vet att
om hon minns för tydligt kan hon vilja lämna honom. Om han
vill rädda sitt äktenskap måste han minnas för att kunna påverka henne i riktning mot att glömma. Han måste försöka påverka henne så att hon gör sig beredd att »stryka ett streck och
gå vidare<<.
Han vet att hon inte utan vidare accepterar att bli slagen. Han
vet att det är han, inte hon, som begått en tvivelaktig äktenskaplig handling som sätter hans äktenskap i fara. Detta gör
att skuldtemat är aktuellt även för honom. Han behandlar
dock detta tema något annorlunda. Kvinnorna tenderar att ta
på sig skuld för handlingen, vilket får som följd att ansvaret
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lyfts från mannen. För honom är det viktigt att framstå som en
moraliskt fullvärdig person - i andras ögon, men inte minst i
sina egna - trots att han begått en moraliskt tvivelaktig handling.
En strategi, för att uppnå moralisk fullvärdighet, ofta använd
av de män jag intervjuade, var att de varken förnekade eller erkände sitt handlande utan indirekt tillstod sig skyldiga. På så
sätt fördes frågan om ansvar bort från dagordningen utan att
en ny förtroendekris uppstod mellan mannen och kvinnan. Om
han hade förnekat det som hon visste hänt henne, hur skulle
de handskas med detta?
De män som inte lyckades i sin strävan, vare sig genom att försöka glömma eller indirekt förhålla sig till frågan om skuld och
ansvar, intog en position av stark självförkastelse. Det är den
position ur vilken det är allra svårast att tala. Det är inte säkert att det kommer något samtal till stånd överhuvudtaget. I
självförkastelsens position råder tystnad. Mannens självhat visar sig snarare i form av häftigt missbruk, självmordsförsök
och depressivitet, än som ett försök att ta en lyssnare-samtalspartner till hjälp.
När ett samtal med mannen om hans våldsbruk kommer till
stånd är det inte speciellt troligt att det är mannen själv som
tagit initiativ till detta. I många fall är det kvinnans handlande
som är ursprunget till att han försätter sig i en sådan situation
att ett samtal blir följden. Hon kan ha kontaktat polisen, sjukvården, familjerådgivningen eller socialtjänsten. Mannen kan
tvingas till kontakt, som hos polisen, eller finner det för gott
att föra ett samtal om saken av rädsla att förlora henne. I en
viss situation kan han vara angelägen att ge sin version av vad
som hänt: Om hon ensam får lägga fram sin sak - exempelvis
inför socialtjänsten- kan han vara rädd att hon skall misskreditera honom. Han kan då se det som angeläget att han får presentera ärendet och på så sätt försöka kontrollera situationen.
(För ett liknande resonemang, se Ptacek 1988).
Det är troligt att mannen möter polisen ur den glömska tyst84

nadens position. Troligt är också att han gör allt för att hålla
fast vid denna glömska. I kontakten med rättsväsendet har han
stora möjligheter att lyckas med detta. Det är åklagarens sak
att lägga fram bevis för att han gjort sig skyldig till det han
anklagas för, inte tvärtom. Han kan envist hålla fast vid att han
inte kommer ihåg någonting - alternativt vara alldeles tyst.
Eller han presenterar en berättelse tagen helt ur sin egen fantasi.
Om den misshandlande mannen möter omvärlden i form av en
socialarbetare eller någon annan vårdarbetare är det troligt att
han väljer att inta en något annorlunda utgångspunkt än den
som den glömska tystnaden erbjuder. Att tala från en position
präglad av en rörelse mellan glömska och hågkomst ger honom
större möjlighet att framstå som en moraliskt fullvärdig person, vilket kan vara av värde i sammanhanget:
(l) >>Så det hela började med att Lena berättade för dej
att det fattades pengar till hyran ... <<
(lP) >>Det är ofta ett djävla tjat om pengar. Alltså om
att jag gör av med för mycket pengar. Alltså mitt fel.
Hon kan bli otroligt tjatig. Otroligt.<<
(I) >>Mmm. Och vad hände sen ... <<
(lP) >>Alltså jag blev förbannad. Förbannad ... alltså det
blir jag inte så lätt ... <<
(l) >>Vad hände sedan?<<
(lP) >> ... det kommer jag inte precis ihåg ... alltså ... Har
du sett en tryckkokare någon gång? Det är en sorts
kastrull med lock som sitter alldeles tätt ... det finns en
säkerhetsventil också, en sorts vissla så inte hela skiten
ska smälla i luften. Alltså sån är jag ... det kokar och
kokar och märks ingenting först för locket sitter så
djävla tätt ... sen exploderar jag.<<
(l) >>Oj då ... vad händer då?<<
(lP) >>Så har det varit sedan jag var liten. Djävla hård
barndom. Mycket stryk och så där. Då lär man sej
knipa käft.<<

(l) >>Så hur skall man beskriva det som händer?<<
(lP) >>Alltså ... sprängs. Sedan vet jag inte vad som händer. .. Jag hade visst druckit också en del... En gång
hade visst Lena rusat ut och jag efter och grannen ringde till polisen ... hon var långt ute på gatan och var
jätterädd. <<
(Ur intervju med Birger S.)
I detta citat säger Birger att han inte precis kommer ihåg, men
talar om denna glömska på ett sådant sätt att han indirekt tillstår att han brukat våld. Samtidigt som han framställer sig själv
som en person utan fullständigt minne och utan ansvar för det
som hade hänt, förnekar han inte att det skedde. Han presenterar sig emellertid inte som en kvinnomisshandlare, vilket
skulle kunna få honom att framstå som en moraliskt förkastlig och kriminell person. Hans framställning går mer i riktning
mot att han är en drabbad person, ett slags offer för en tjatig
hustru och ett knepigt känsloliv efter att blivit misshandlad
som barn. Han framhåller att han hade >>druckit en del<< vid
det aktuella tillfället, vilket kanske inte får honom att framstå
ett strålande ljus, men ändå som en mänsklig och moraliskt någorlunda acceptabel person. Vem >>dricker inte en del<< ibland?
Den position som är minst sannolik att den misshandlande
mannen intar är den hågkomstens position ur vilken han är beredd att fullständigt ta ansvar för sitt handlande.

Ett första möte
Jag vill berätta om ett första möte med en av de manliga
intervjupersonerna. Det är svårt att ge en samlad beskrivning
av mina erfarenheter av sådana möten. De var alla mycket olika, men hade flera gemensamma drag.
Min första kontakt med mannen skedde alltid efter det att jag
gjort en första intervju med kvinnan. Kvinnorna var genomgående positiva till min undersökning. Vid vårt första samtal
frågade jag henne till råds om bästa sättet att ta kontakt med
mannen.
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Under en första intervju med Annika R. i hennes och maken
Mats' hem, föreslog hon att hon skulle tala med Mats om att
jag eller min medarbetare ville träffa honom. Hon trodde att
det skulle vara möjligt att få' ett möte till stånd. Flera veckor
förflöt utan att jag hörde något ifrån henne. Till slut ringde hon
upp och föreslog en träff för att än en gång diskutera saken.
Jag förberedde mig på ett andra möte med Annika ensam men
detta skulle i stället bli det första mötet med hennes man Mats.
När jag kom till deras bostad på den överenskomna tiden öppnades inte dörren av Annika som jag förväntat mig, utan av
Mats. Han var stor och kraftig, klädd i jeans och en ärmlös
T-tröja som avslöjade imponerande armmuskler. Han stirrade
på mig. Jag tyckte han såg hotfull ut, något som med största
sannolikhet avspeglades i mitt ansiktsuttryck. Jag tog ett steg
bakåt. I hallen bakom mannen stod Annika, en mycket söt ung
kvinna och så liten och nätt att hon nästan helt försvann bakom honom. >>Jag har inte sagt nå't, jag tänkte det var bäst att
du sa det själv<<, sade hon. Denna kommentar fick honom att
se om möjligt ännu mer argsint ut.
Jag kände mig plötsligt väldigt liten. Ingenting av det jag läst
om forskningsmetodik gav mig någon större vägledning när jag
febrilt funderade på hur jag skulle tackla situationen. Det enda som kändes rimligt och hållbart var de regler om ett gott
uppförande jag lärt mig som liten flicka. Så jag sträckte fram
handen och sade >>Hej<<. Mannen tog min hand och mumlade
något ohörbart. Hans hand var alldeles svettig och lätt darrig.
Detta gjorde mig märkligt lugn. Jag förstod att han också var
rädd och kände starkt obehag. Trots allt var nog jag den av oss
två som hade bäst kontroll över situationen, tänkte jag, beredd
att ta det ansvar som ett sådant övertag förde med sig.
Jag sade mitt namn, frågade om jag kunde få komma in ett par
minuter och förklara mitt ärende. >>Jovisst.<< Jag var medveten
om att detta var uttryck för en generositet från hans sida. Som
bekant gäller talesättet >>mitt hem är min borg<< i svensk mentalitet, och det var jag som hade brutit mot privatlivets helgd i
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och med att jag hade trängt mig på. Jag sade att jag höll på med
ett forskningsprojekt och gärna ville träffa honom. Han såg
fortfarande mycket skeptisk ut om än något mindre fientlig.
Jag berättade att jag redan träffat män i liknande situationer
som den han befann sig i: Män med polisens uppmärksamhet
riktade mot sig, män som hur märkligt det än kunde låta, funnit en lättnad i att berätta om de händelser som orsakat polisens intresse. Han började se något mindre skeptisk ut. Jag sa
att jag gärna ville tala med både honom och hans hustru, därför att jag visste att deras erfarenheter var av intresse för många
människor. Både dem som delade dem och de som inte gjorde
det.
Ett par minuter hade gått. Jag tackade därför för att jag fått
lägga fram mitt ärende och gjorde mig beredd att gå. Plötsligt
vände han sig till sin fru Annika, sa något ohörbart, och frågade om jag inte kunde stanna. Jag höll fast vid att de bägge
redan varit mer tillmötesgående än vad jag kunnat begära. Vi
kom överens om en ny tid. Detta korta möte blev inledningen
till en serie på elva intervjuer, två med kvinnan enskilt, två med
mannen enskilt och sju med dem gemensamt.
Sammanlagt genomförde jag 143 intervjuer med män och kvinnor i 20 par. I samtliga par hade det förekommit upprepat våld.
Jag valde ut paren så att jag skulle kunna ha en möjlighet att
få en så bred kunskap som möjligt. Mina informantpar hade
olika social bakgrund och erfarenheter av våldshändelser av
olika allvarlighetsgrad. Om vissa av de kvinnliga informanterna fanns noterat att de trots åratal av misshandel föreföll märkligt starka, när man kunde förvänta sig motsatsen. För vissa av
kvinnorna fanns angivet att de var mer bräckliga, att de hade
missbruksproblem och andra psykiska problem. Jag tyckte det
var angeläget att träffa bägge dessa kategorier av kvinnor, inte minst mot bakgrund av att litteraturen om kvinnamisshandel tenderar att domineras av beskrivningar av bräckliga kvinnor.
30 av intervjuerna var enskilda intervjuer med män, 59 var en88

skilda intervjuer med kvinnor, 54 var parintervjuer. De enskilda intervjuerna varade 4 s-6o minuter, parintervjuerna i 60-90
minuter. Med få undantag ägde de rum i parets hem. Dessa intervjuer spelades in på ljudband och skrevs ut i sin helhet.
Sammanlagt rör det sig om ca r.6oo sidor skriven text.

Samtalens form
Min första kontakt med kvinnan skedde i nära anslutning till
att en våldshändelse hade ägt rum. Detta var möjligt tack
vare att jag hade kontinuerlig kontakt med polis och sociala
myndigheter. De frågor jag ställde till henne var följande:
>>Kan du berätta vad som hände? hur började det ...
vad hände sedan ... hur slutade det ... vad hände sedan
... är det så här det brukar gå till?<<
»Hur skulle du vilja beskriva dig själv för någon som
inte känner dig, som jag?«
»Hur skulle du vilja beskriva din man för någon som
inte känner honom, som jag?«
»När din man kommer att få samma frågor, hur tror
du att han kommer att beskriva sig själv?<<
>>Hur tror du att han kommer att beskriva dig?<<
>>Vad skulle behövas för att det ska bli slut på våldet?«
Mannen fick motsvarande frågor vid en första individuell intervju. I vissa fall hade parterna så mycket att
berätta att denna första intervju sträckte sig över flera
samtal. De första fem frågorna inbjöd till reflexion
över vad som varit, den sjätte frågan inbjöd till funderingar och spekulationer om framtiden. Den förde in en
tanke på att en förändring var möjlig, samtidigt som
den direkt markerade var jag stod i förhållande till det
vi skulle tala om: Kvinnavåld inom äktenskapet är något som måste få ett slut. Genom att ge den första intervjun denna inramning skapade jag en möjlighet för
mina informanter att tala om det som hänt i ljuset av

en framtid av förändringsmöjligheter. De fick på så sätt
möjlighet att delge mig erfarenheter som rymde ilska,
smärta, vanmakt och tillkortakommanden - men berättat ur ett perspektiv som innehöll en tanke om att
förändring var möjlig. Jag tror att detta i hög grad bidrog till att göra det möjligt för dem att alls blicka tillbaka och reflektera över vad som hänt.
Följande teman, nedtecknade i fallande skala beroende på hur
vanligt förekommande de var, utgör svar på frågan >>vad skulle behöva förändras«:
Han måste sluta slå mig.
Hon måste lugna sig.
Jag vill ha skilsmässa.
Vi måste förstå vad det är som händer när vi börjar
gräla så att det inte slutar med att han slår mig.
Han måste dricka mindre.
Han måste förstå mig.
Jag vill ha henne tillbaka.
Allt är en enda röra
- vi måste reda ut det.
Vi måste lära oss att tala med varandra.
Vi behöver någon med skarp hjärna och
varmt hjärta som hjälper oss.
Hon måste dricka mindre.
Med utgångspunkt i svaren på dessa frågor utformades den
andra intervjuomgången som ett samtal på ett av informanterna formulerat tema. På detta sätt kom det specifika innehållet
i intervjuerna att variera från intervju till intervju. Det gemensamma var att våldshändelsen i alla dess olika aspekter utgjorde grundtemat.
När jag utvecklade denna samtalsform var det för att den
skulle användas i ett forskningssammanhang (Hyden 1994 s.
37-65). Som en grundform kan den även vara användbar i
samtal med en terapeutisk målsättning. Jag tror att det är klokt
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att låta även terapeutiska samtal om våldshändelser utgå från
några få frågor som bildar en ram. Detta tillförsäkrar händelsen en plats i centrum av samtalet- många samtal riskerar annars att hamna >>bredvid<< och händelsen blir något som finns
men som man inte rör vid och den fortsätter att existera i kategorin onämnbara händelser. Frågan »vad skulle behöva ändras<< ger en anvisning om vad det rör sig om för slags händelse, samt i vilken anda samtalen kommer att föras. Följande
budskap ryms i frågan om vad som behöver ändras: Det vi talar om handlar om något oacceptabelt, något som måste förändras, något som kan förändras, i en förändringsprocess som
bägge kan bidraga till. »Vem är du« -frågorna anger att det
samtidigt handlar om individen: Såväl parternas individuella
livsprojekt som deras gemensamma parprojekt är inblandade
när det rör sig om våld han utsatt henne för.

Våldshändelser och berättelser om våldshändelser
Tidigare i detta kapitel introducerade jag Viveka N. och hennes resonemang om att hon hade sig själv att skylla för att mannen misshandlade henne. Vad som i någon mån gick att utläsa
ur texten var hur Viveka letade sig fram i orden för att beskriva vad som hänt. Hon värderade sin utsaga, förkastade vissa
delar och behöll andra. Trevande snirklade hon sig fram i sitt
tal. Det var som om hon skapade ett meningsinnehåll i den
våldshandling hon varit utsatt för, samtidigt som hon pratade.
När vi föreställer oss hur det går till att ta del av en människas
erfarenhet av en viss händelse, tänker vi oss ofta att om berättaren är en trovärdig person med normal iakttagelseförmåga,
så kommer vi att få en saklig och objektiv beskrivning av det
som hänt. Vi tänker oss gärna att denna beskrivning kommer
att utgöra en form av avbild av händelsen. I en sådan föreställning existerar händelsen oberoende av berättaren. Vi förväntar oss att få i stort sett identiska beskrivningar av verkligheten, oavsett vem som berättar om det som hänt eller vid vilken tidpunkt i förhållande till det som hänt berättaren avger
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sin berättelse. Men om vi i stället får flera olika berättelser som
berättarna dessutom förändrar hela tiden, tolkar vi det sannolikt som ett tecken på att vi har att göra med berättare som antingen är vårdslösa med sanningen eller som har det klent ställt
med iakttagelseförmågan.
Nu existerar inte objektivt beskrivbara händelser på det sätt
som vi gärna föreställer oss. Det som existerar är händelser och berättelser om dessa händelser (Mishler I 9 8 6; Mishler
I 9 9 5; Riessman I 9 90; Riessman I 9 9 3 ). Dessa berättelser ger
oss en bild av vad som hänt, vilken skänker liv och mening åt
det inträffade. Dessa berättelser kan ändra sig över tid- ibland
inom loppet av några minuter, som i Vivekas trevande berättelse. De skiljer sig oftast åt beroende på vem som berättar, utan
att någon för den skull nödvändigtvis ljuger eller har varit
ouppmärksam.
En fullständig berättelse följer en viss struktur (Labov I972).
Den innehåller I) en sammanfattning av innebörden av vad
som hänt, 2) en orientering om tid, plats och aktörer, 3) ett händelseförlopp, 4) en utvärdering, 5) en slutsats, och en 6) slutvinjett som innehåller ett återvändande till nutid. Genom att
använda denna struktur formar berättaren en berättelse från
sin upplevelse och tolkar värdet av den. Detta innebär att samma händelse kan komma att omtalas på ganska olika sätt beroende på vem som berättar, vem han eller hon berättar för,
samt vilken poäng berättaren vill ha fram.
Genom att följa Kirkegaards rekommendation och söka efter
var mannen och kvinnan befann sig, kunde vi konstatera att de
återfanns i var sin position, som bägge lät sig beskrivas i termer av motstridigheter. Vi kan därför förvänta oss att deras
respektive berättelser om de våldshändelser som ägt rum är
tämligen olika och att de även är föränderliga.
För att kunna fungera i perspektivet av det gemensamma parprojektet, måste de dock ha ett visst mått av överensstämmelse. Det blir exempelvis svårt om mannen inte har någon berättelse alls utan låter det inträffade sjunka ner mot glömskan,
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medan kvinnan har en detaljerad berättelse. Det är likaså svårt
att upprätthålla ett gemensamt parprojekt om parterna har helt
olika uppfattning om vad det rör sig om för typ av händelse;
om den ena uppfattar den som ett djupt trauma, oförenligt med
äktenskapligt liv, och den andre menar att >>det är sånt som
händer<<. Var för sig kan det vara möjligt för två individuella
livsprojekt att rymma så olika berättelser om en och samma
våldshändelse, men för ett gemensamt parprojekt skapar det
en djup klyfta som för parterna isär. På motsvarande sätt är det
ur parprojektets perspektiv möjligt- även om det på sikt ställer till problem i äktenskapet- att kvinnan avstår från att formulera sig kring vad som hänt och låter händelsen omges av
glömska. För hennes individuella livsprojekt är en sådan hållning förödande.

Gemensamma och enskilda berättelser
Jag fick genomgående ett starkt stöd hos mina kvinnliga tilltänkta informanter för mina planer på att tala med såväl kvinnor som män. >>Det är ju dom som är problemet<<, menade de.
De uttalade inte heller någon rädsla för att bli utsatta för
repressalier från männens sida för att de talade med mig. Jag
funderade mycket över detta och jag funderade över om kvinnan trots allt inte kunde utsätta sig för fara genom att träffa
mig. Med facit i hand kan jag konstatera att ingen kvinna kom
till skada. Jag tror att det ur kvinnans skyddssynpunkt var
klokt att låta bägge komma till tals, och att inte tala enbart med
henne. Att inte bli lämnad utanför utan att bli ombedd att lämna sin syn på vad som hänt hade en uppenbart lugnande effekt
på flertalet män. Min uppfattning är att detta att bägge parter
under två års tid var föremål för upprepade intervjuer även
kom att innebära en viss grad av social kontroll.
Det jag ville ta del av under mina samtal med mannen och kvinnan var deras berättelser om vad som hänt, så som de framstod i samtal med var och en för sig, och med bägge gemensamt. Detta gav mig en möjlighet att jämföra olika berättelser
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med varandra.
I varje individuellt framställd berättelse förekommer fragment
och delar av flera andra berättelser utan att vare sig berättare
eller åhörare nödvändigtvis lägger märke till det. Under de individuella intervjuerna satt jag ofta med funderingar vad berättaren >>fått allt ifrån«. Som när Viveka N. talade om att hon
fick skylla sig själv, kunde jag undra: Har hon hittat på det här
själv, eller har hon fått det någonstans ifrån? Hur ser exempelvis hennes man på saken? Talar hon om att hon får skylla
sig själv också när mannen är närvarande? En sådan jämförelse visade att mannen i enskilda samtal konsekvent undvek
att lägga skuld vare sig på sig själv eller hustrun, utan talade
mest om >>otur« och >>det är konstigt hur det kan bli«, samt vilken svag person hustrun var och hur mycket han måste hjälpa
henne. I de gemensamma samtalen höll han fast vid denna
framställelseform än mer, något som fick Viveka att först ursäkta sig för att hon var så >>jobbig«, sedan blev hon något irriterad. Det var först när hon berättade om sin uppväxt, fylld
av våld och brist på omvårdnad, som fragment från en >>gammal« berättelse tonade fram. Om och om igen hade Viveka fått
höra vilken mindervärdig och felaktig person hon var. Till slut
trodde hon själv att det var något fel på henne.
I vissa fall introducerades tanken på gemensamma samtal av
någon av parterna vid första intervjutillfället, som en del av
svaret på frågan: Vad skulle behövas för att det skulle bli ett
slut på våldet? >>Vi skulle behöva sätta oss ner och gå igenom
vad det är som händer«, menade några. Ibland introducerades
iden av mig. Tre av paren avböjde gemensam intervju.
Tidigt under arbetet med de gemensamma intervjuerna lärde
jag mig att identifiera en våldssituation under uppsegling. Den
startade med att paret var oense om något. En diskussion tog
sin början, som snart övergick i ett anklagande. Parterna lämnade då diskussionens sakinnehåll och fortsatte med att rada
upp den andres dåliga egenskaper. Interaktionen trappades
successivt upp, parterna avvisade varandra konstant, vilket
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ledde till att ilska, förtvivlan och känslan av att ha blivit
kränkt, successivt ökade. Allteftersom självkänslan sjönk hos
de grälande blev kampen allvarligare. Det som börjat med en
diskussion om olika uppfattningar i en sakfråga övergick till
att bli en strid om vem som kontrollerade samtalet, vem som
hade rätt att ha sista ordet. Ett av litteraturens mest kända par,
fångade i denna typ av interaktion är George och Martha i
Edward Albees pjäs >>Who's Afraid of Virginia Woolf?« Deras
kamp upphörde inte förrän bägge parter var fysiskt och psykiskt utmattade, och då bara så länge att parterna hann hämta andan (Albee 1965).
Denna typ av interaktion stämde väl överens med det som parterna i intervjuer var för sig hade beskrivit som det gräl vilket
oftast föregick själva våldsutbrottet. När jag direkt kom att bevittna detta samspel, avbröt jag dem. Bägge parter uppmanades att stanna upp för att vi tillsammans skulle kunna analysera den uppkomna situationen. Så gott som genomgående
kom dessa samtal att handla om hur eländiga och kränkta bägge parter kände sig. Den typ av interaktion som jag ovan beskrivit hade totalt tömt dem på allt vad självkänsla heter. När
de upptäckte detta kom det fortsatta samtalet att handla om
hur denna självkänsla eventuellt skulle kunna återerövras.

När det inte finns någon berättelse
Det är viktigt att hålla i minnet att det är först under de senaste trettio åren som kvinnor överhuvudtaget kunnat formulera
och föra fram sina berättelser om det våld de utsatts för av sina äkta män. Maria Theresia Grosse kunde inte berätta vad
som hade hänt henne, därför att hon befann sig i ett socialt och
kulturellt sammanhang där hennes erfarenheter inte hade någon plats att uttryckas. Fortfarande lever detta >>tystnadens
arv« inom människor. I den misshandlade, misshandlarenoch omgivningen. Äktenskapliga våldshändelser är inte något
man gärna talar om, eller vill höra talas om.
En kvinna som till övervägande delen befinner sig i glömskans
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position vet inte riktigt vad det är som hänt och vet heller inte
hur hon skall tala om det som hänt. Hon får väldiga problem
med att besvara en till synes enkel fråga som >>vad är det som
hänt<<. Hon kan behöva börja i någon helt annan ände, kanske
med en fråga om vem hon är, och vem hennes man är. Hon kanske behöver få frågan om det är något som behöver ändras i
hennes liv, och inte direkt ställas inför mer specifika frågor om
våld. Hon kan behöva frågor om vad som är bra i hennes liv för att ha som bas och motvikt till det mörka, för att senare våga närma sig det som inte är bra. Det är viktigt att ha klart för
sig att en kvinna som befinner sig i glömskans position ingenting har att berätta direkt. En lyssnare måste vara beredd att
först inta positionen av samtalspartner - för att alls få något
att lyssna till.
En kvinna utan berättelse är ytterligt lättpåverkad. Om någon
i hennes omgivning har en färdig berättelse och kan presentera den på ett sätt som förefaller rimligt, är sannolikheten stor
att hon tar den och >>lånar den<< som sin egen. När hon sedan
ställs inför en ny berättelse som låter lika rimlig den - ja då är
sannolikheten stor att hon överger den första och >>lånar<< denna andra berättelse. Denna process har en tendens att fortsätta så länge kvinnan inte har formulerat någon egen berättelse.
Ett exempel på detta är Ulla A. som efter att ha blivit svårt misshandlad tar sig ut i trädgården utanför sitt hem och lyckas påkalla grannarnas uppmärksamhet. Polis och ambulans kommer till platsen och Ulla läggs in på sjukhus. Mannen häktas
och paret får inte ha någon kontakt under häktningstiden. På
sjukhuset rekommenderas Ulla av kurator och avdelningspersonal att ta ut skilsmässa:
>>Jag var rätt borta då. Dom sade till mig att jag lika
gärna hade kunnat vara död. Att jag enbart hade haft
tur. Att jag absolut inte kunde gå tillbaka till den mannen, att jag bara hade att skriva på skilsmässapappren
så skulle kuratorn hjälpa mej med bostad och allt eko-

nomiskt. Flytt och så. Allt dom sa verkade så rimligt.
Och jag var skitskraj. Det malde och malde i huvudet:
'Hade jag lika gärna kunnat vara död?' Hasse satt i
häktet och vi fick inte träffas, och lika glad var jag.
Honom var den siste jag ville träffa just då.<<
(Ur intervju med Ulla A.)

Ulla skrevs ut med ansökan om skilsmässa inlämnad och ny
bostad inom räckhåll. Då får hon träffa Hans för första gången efter misshandeln:
>>Jag fick en chock. Han hade magrat, han såg helt förstörd ut. Han visade mej en hel hög brev han hade skrivit, men inte fått skicka iväg. Hur han hade försökt att
ta livet av sej när han fick reda på att jag ville skiljas.
Hur han älskade mej.
Och jag bara kände - det gör jag också. Det var det
dom aldrig förstod där på sjukhuset - dom bara talade
om allt elände. Dom fattade aldrig hur fint vi har ihop.
Så jag tog tillbaka skilsmässan. Och som du märker
sitter jag här fortfarande.<<
(Ur intervju med Ulla A.)

Att inte ha en egen berättelse är att vara hänvisad till andra och
mer välartikulerade talare- främst till senast föregående talare. I citaten ovan får vi också indirekt en bild av hur Hans
handskades med det som hänt: Han försökte låta det falla
i glömska och koncentrerade sig på framtiden. Detta lät sig
göras så länge Ulla var inne på samma sak. Han förklarade hur
mycket han älskade henne, hur förtvivlad han var över vad som
hänt. Så var det vid detta tillfälle- så hade det varit varje gång.
Det skulle visa sig att det var först genom att deltaga i min undersökning som Hans och Ulla började tala om det som hänt.
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När det finns för många berättelser
Ofta uppfattas misshandlade kvinnors berättelser som röriga
och osammanhängande. Endast fragment av berättelsen når
fram till lyssnaren, fragment som sedan kan komma att bytas
ut och ersättas av andra. Inte minst polisen brukar beklaga sig
över att det är så svårt att göra en bra förundersökning som
leder till att mannen blir fälld. Att få en berättelse som hela tiden förändras, och där olika tidsangivelser avlöser varann, gör
polisens arbete svårt. För att mannen skall kunna ställas till ansvar krävs av kvinnan att hon presterar en klar, tydlig, sammanhängande och trovärdig berättelse. Misslyckas hon med
detta och det inte finns några vittnen eller tydlig teknisk bevisning - vilket det sällan finns i dessa fall- är sannolikheten stor
för att målet läggs ner därför att brottet ej går att styrka.
När man en gång blivit varse den av motstridigheter präglade
position som den misshandlade kvinnan befinner sig i, är det
inte svårt att förstå varför hennes berättelse kan bli splittrad.
Problemet är dock inte alltid att kvinnan lider av att inte ha någon berättelse, problemet kan även bottna i att det finns för
många berättelser. Kvinnan hör mannen säga en sak, grannen
en annan och tidningarna skriver på sitt sätt. Alla dessa röster
blir till en kör och när kvinnan skall berätta vad det är som
hänt tränger de enskilda stämmorna igenom: »Jag älskar dig,
det skall aldrig hända igen<<, >>vad tröttsamt det är med alla era
bråk, kan ni inte sluta<<, >>kvinnomisshandel är ett av våra allvarligaste problem<<. Alla kvinnor gör inte som Ulla och håller
sig till en berättelse i taget. Hennes berättelse framstod alltid
som sammanhängande - men ombytlig. Andra kvinnor framstår som osammanhängande och deras berättelse som fragmenterad. Om man lyssnar noga upptäcker man att de olika
fragmenten har sitt ursprung i olika stämmor i den kör av röster som pockar på kvinnans uppmärksamhet.
Det problem som är gemensamt för de kvinnor som inte har
någon berättelse och därför lätt ansluter sig till senast föregå-

ende talare, och de kvinnor som har för många berättelser, är
i grunden det samma. De saknar en egen, fungerande berättelse.

När det saknas en egen fungerande berättelse
En egen fungerande berättelse om den våldshändelse kvinnan
varit utsatt för är en berättelse det går att leva med, en berättelse som kan integreras i det egna livsprojektet. Det korta utdraget ur intervjun med Viveka N. som handlade om hennes
trevande försök att handskas med frågan om skuld, kan också
tjäna som ett exempel på hur en egen berättelse kan bli till.
Olika alternativ prövas, vissa förkastas och vissa behålls. Nya
fragment läggs till och andra sorteras ut. Teman som tidigare
varit av underordnad betydelse visar sig plötsligt ha en central
roll. Ovärderligt i denna process är att ha en lyssnare-samtalspartner till hjälp, en samtalspartner med förmåga att sätta den
berättande kvinnan i centrum. En samtalspartner som ställer
frågor om vem denna kvinna är, var ifrån hon kom och vart
hon är på väg. Alltför få misshandlade kvinnor och ännu färre misshandlande män kommer någonsin att få tillgång till en
sådan lyssnare-samtalspartner som kan hjälpa dem att forma
sina egna berättelser.
Den process som leder fram till att en fungerande berättelse utvecklas, kompliceras ytterligare av att det är en äktenskaplig
handling det är frågan om. Det ställer ytterligare krav på berättelsen. För att kunna >>fungera<< i meningen gå att leva med
såväl i det äktenskapliga livet som i det egna, måste berättelsen vara möjlig att integrera såväl i de individuella livsprojekten som i det gemensamma parprojektet. Om detta inte låter
sig göras, är det enligt min mening parprojektet som skall ge
upp sina anspråk på att berättelsen skall gå att integrera, aldrig de egna livsprojekten. I de mångåriga våldsäktenskapen är
det tvärtom. Vi kan ta Viveka N. som exempel igen. Hennes
berättelse om att det var hon som var skuld till att hon blev
misshandlad utgjorde en starkt bidragande orsak till att hen-
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nes äktenskap hade kunnat fortleva trots att mannen slog henne om och om igen. Berättelsen utgjorde en lika starkt bidragande orsak till att hennes eget liv och psykiska hälsa var
slaget i spillror.
Den process som leder fram till att en fungerande berättelse
formuleras antar ibland dramatiska och häftigt omvälvande
former. Ett exempel på en sådan dramatik är taget ur en intervju med Lena S. När jag träffade henne första gången beskrev
hon sin man i entusiastiska ordalag, medan hon var mycket kritisk mot sig själv. När jag träffade henne nästa gång var hon
rasande:
»När du hade gått sist, vet du, det var så jag ville spy.
Att höra sig själv sitta där och säga en massa gulliga
saker om honom. Sånt kan göra en sjuk. Sanningen är
att jag är fullständigt färdig med honom. Folk får säga
vad de vill. Det skiter jag i. Vet du vad som hänt nu?
Han har börjat dricka igen. Och naturligtvis ställer alla
upp för honom. Den där löjliga läkaren han går hos,
hans länkarkompisar, hans jobbarkompisar. För det är
ju så synd om honom, han har ju verkligen försökt.
Dra mej baklänges! Det enda han försökt med, och
lyckas djävligt bra med, det är att supa upp pengarna
till hyran. Alla ställer upp för honom, och ingen, jag
menar ingen ställer upp för mej. Och här sitter jag och
pratar väl om honom som dom där andra idioterna i
hans fan-club. Gud!<<
(Ur intervju med Lena S.)

Efter att ha gjort denna sammanfattande bedömning över
läget arrangerade Lena S. så att mannen fick flytta ut till en
egen bostad. Hon fortsatte samlevnaden i ett »särbo<<-förhållande men vägrade dela vare sig ekonomi eller liv med honom
under perioder då han använde för mycket alkohol.
Ett annat och inte mindre dramatiskt exempel på den process
som leder fram till att en egen fungerande berättelse kan forIOO

muleras rör en av de manliga informanterna, Rolf M. Under
en av de gemensamma intervjuerna satt han mest tyst och
tittade ut genom fönstret, medan ett samtal fördes med hans
hustru. Plötsligt vände han sig om:
»Ni kanske tror att jag inte är intresserad eftersom jag
sitter tyst hela tiden. Det är helt fel. Tvärtom, jag lyssnar till varje ord. Ni måste förstå, alla dom svar som
min fru har på era frågor, dom svaren har jag också.
Men jag hade inte frågorna. Och dom frågorna ... dom
har jag letat efter i hela mitt liv.<<

Berättelsens form
Allt eftersom mina informanters berättelser växte fram blev det
tydligt att de alla följde i stort sett samma form, nämligen den
klassiska med en förhistoria, en mitt och ett slut. I förhållande
till denna grundform byggde män och kvinnor upp sina berättelser något olika. Kvinnorna började i allmänhet i mitten med
själva våldsutbrottet, och gick sedan bakåt till dess förhistoria.
Männen började med förhistorien och kunde ge mycket detaljerade beskrivningar av den- men stoppade i allmänhet där.
För att föra över dem till »mitten<< av historien krävdes i allmänhet en hel del aktivitet från intervjuarens sida.
Det är här jag fortsätter min berättelse. Med att sammanfoga
dessa olika fragment till en grundberättelse om det äktenskapliga kvinnavåldet i dagens Sverige, såsom jag fått det berättat
för mig.

IOI

Förhistorien

>>När jag tänker på hur det började ... det är nästan
pinsamt ... vi tjafsade om vilket TV-program vi skulle
se. En sån skitsak. Det är sånt man knappt tror det är
möjligt att bråka om på allvar. Men hos oss - det kan
bli ett jättebråk även om jag inte förstår hur det går till.
Att bli halvt ihjälslagen för ett TV-program. Herre
Gud!<<
(Ur intervju med Susanne 0.)

>>Pengar, sex, barn och vardagligheter som problem med att
förstå varandra- sånt är livet uppbyggt av<< säger den amerikanske samlevnadsforskaren Martin Goldberg i en artikel.
Han fortsätter: >>Följaktligen kommer män och hustrur att
ständigt vara inblandade i dessa frågor och framföra klagomål
om dem<< (Goldberg 1982). I en undersökning om våld i den
amerikanska familjen anges fem ämnen som huvudsakliga
konfliktorsaker: Pengar, barn, hushållsarbete, sociala aktiviteter och sex (Straus et al. 1980). Det är ämnen som är centrala
i människors liv. Det världspolitiska läget gör sig inte dagligen
påmint på samma påtagliga sätt som brist på pengar eller orättvisor i ansvarsfördelningen i hemarbetet, och ger därför inte
upphov till konflikter på hemmaplan på samma sätt.
Mina intervjupersoner berättade att våldshändelsen nästan alltid började med ett gräl, oftast om något så obetydligt att det
nästan kändes pinsamt att dra sig till minnes, tyckte de. Till
min förvåning gav såväl män som kvinnor samma typ av beskrivning i den enskilda intervjuerna. Jag hade förväntat mig
att de skulle ha ganska olika uppfattning om hur det hela börjat, men så var inte fallet.
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Bägge förklarade också att inte varje gräl utvecklade sig på det
sätt jag kommer att beskriva i detta kapitel. Inte heller resulterade varje gräl i att kvinnan blev slagen. Däremot förhöll det
sig så att när mannen hade misshandlat kvinnan hade misshandeln i allmänhet föregåtts av detta karakteristiska gräl.
Endast två av paren nämnde ingenting om att de grälat. I stället berättade en av männen att hans våldsamma utbrott var att
betrakta som en ren attack från hans sida. Han menade att det
rörde sig om en hämnd för åratal av dålig behandling som han
menade att hans hustru utsatt honom för. Hans beteende var
helt obegripligt och mycket skrämmande för henne. Den andre
mannen berättade att han var både ledsen och arg på sin fru
för att hon var på väg att lämna honom och i sina försök att
få henne att stanna hade han blivit våldsam.

Upptakten
I grälets upptakt framför den ene av parterna att han eller hon
är missnöjd med den andre. Detta missnöje är oftast formulerat så att det framgår att den som uttrycker detta har en annan
uppfattning i en fråga, samt anser att den andre bör ändra sin
uppfattning till att bli mer i linje med den uppfattning den missnöjde uttrycker. Följande exempel illustrerar detta:
>>Han dricker för mycket. De flesta av våra gräl börjar
med att jag tröttnar på hans sätt att dricka. Hela vårt
liv påverkas av det. När han dricker kan han bjuda hit
sina kompisar när som helst och hur som helst, de går
aldrig. Hela vårt liv blir upp och nervänt av det. Det är
omöjligt för mig att koppla av när det är på det viset.
Han gör av med en massa pengar. Vi bråkar ofta om
det. Han försvarar sig alltid med att 'det har du inte
med att göra, det är min ensak'. Såna svar gör mig alltid lika ledsen.<<
(Ur intervju med Ruth H.)

Ruth är bekymrad över mannens dryckesvanor. Hon tycker att
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han dricker för mycket och att detta negativt påverkar hela
familjen. Hon tycker att han bör dricka mindre. Hon framför
detta till honom. I sitt svar tar han inte ställning till huruvida
han delar hennes uppfattning eller ej. I stället ifrågasätter han
legitimiteten i hennes klagomål och menar att hon inte har någon rätt att lägga sig i, att det är hans ensak var, vad, när och
hur mycket han dricker. Under en enskild intervju berättar han
att han tycker det är tråkigt att hans fru verkar så missnöjd med
honom nu för tiden, och klagar så mycket på honom. Han gör
följande reflexion:
>>Det är nånting som hänt, hon var inte sån förut. Jag
tror det hänger ihop med att vi bytte lägenhet ... sedan
blev hon så märkvärdig ... fin av sig på nåt sätt. Mina
gamla kompisar dög liksom inte längre. Om vi tar några öl tillsammans så ställer hon till ett djäkla liv. Hon
tror hon har rätt att lägga sig i mitt liv och bestämma
vad jag ska göra och inte göra. Så i helvete hon har!
Man har väl rätt att koppla av ibland!<<
(Ur intervju med Uuhro H.)

När Ruth ber Uuhro att dricka mindre, tolkar han omedelbart
hennes begäran som en förolämpning (kompisarna är inte fina
nog längre, det kanske inte han heller är), som en provokation
(hon lägger sig i det hon inte har med att göra) och som en invit till gräl. Om det inte varit så att Uuhro uppfattat Ruths begäran som en förolämpning och provokation utan tyckt att
hennes påpekande ägde någon form av berättigande hade det
aldrig uppstått något gräl. Man kan alltså säga att avgörandet
om ett uttryckt missnöje skall utgöra upptakt till ett gräl eller
ej, ligger hos den person som det riktas mot och inte hos den
som uttrycker det.
Uuhro uppfattar sin fru som förolämpande och provocerande.
Han menar att hon inte har någon rätt att ha några synpunkter på hans alkoholvanor. Innebörden i hans ovan citerade yttrande skulle kunna formuleras sålunda: >>Detta att du är min
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fru ger dig ingen rättighet att ha synpunkter på mina alkoholvanor.<< Innebörden i hennes uttalande skulle kunna formuleras på motsvarande sätt: >>Detta att du är en gift man gör att
du inte uteslutande kan bestämma över ditt liv själv.<<
Omskrivet på detta sätt skulle man kunna hävda att konflikten makarna emellan gäller parprojektskontraktet och de rättigheter och skyldigheter som följer med detta. Ruth och Uuhro
tolkar detta kontrakt olika. Hon menar att eftersom han är en
gift man ger det henne rätten att som hans hustru ha synpunkter på hans livsföring, i synnerhet när det gäller sådant
som påverkar familjens gemensamma liv. Han förnekar henne
denna rätt. När hon i hans tycke orättfärdigt försöker ta sig
den rätten kan han inte förstå det annat än mot bakgrund av
att hon blivit >>fin<< av sig och försöker lansera en ny livsform.
>>Du som är min man kan inte göra på det viset<<
Ulla och Hans A. får ge oss ytterligare ett exempel på hur ett
gräl kan te sig när parprojektskontraktet och tolkningen av de
rättigheter och skyldigheter som detta föreskriver står i fokus.
Ulla och Hans lever i ett traditionellt äktenskap, ett arrangemang bägge förklarar sig nöjda med. Hans känner sig lyckligt
lottad över att ha en hustru som villlägga all energi inom hemmets väggar istället för att ödsla sin kraft på främlingar på en
fjärran arbetsplats. Han är full av beundran för hennes förmåga att skapa ett vackert och harmoniskt hem för honom och
barnen. Ulla menar att hon är lyckligt lottad som har en man
som inte bara vill, utan som också klarar av att försörja henne
och barnen så att hon kan uppfostra dem själv och slipper lämna bort dem till främlingar på ett daghem.
I Hans och Ullas äktenskap har fredagskvällen ett starkt symbolvärde. Det är då deras speciella sätt att arrangera sitt parprojekt skall fira sin triumf. Ullas bidrag till fredagskvällen består av att laga en utsökt middag med god mat och vin, något
som Hans gjort ekonomiskt möjligt genom sitt arbete. Bägge
förväntas uppskatta varandras insatser och njuta av det
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gemensamma resultatet. Så händer det som inte får hända:
>>Efter middagen satte han sig framför TV-n och SOMNADE! Jag tror till och med att han snarkade ... ok.
Han hade druckit lite. Alltså, jag kan stå ut med mycket, men detta gjorde mig så rasande så jag bara exploderade. Kan du förstå det? Det är inte så lätt att förklara den där känslan av att ha blivit totalt nonchalerad,
totaltutskopad på något sätt. Jag blev förbannad och
han bara menade att >>det var väl inte så farligt>>. Men
det är inte bara det ... han hade knappt slutat äta. Jag
menar, efter allt vad vi kommit överens om.<<
(Ur intervju med Ulla och Hans A.)

Hans berättar om samma händelse på följande sätt:
>>Fan, jag förstår om hon blev förbannad ... det blev jag
också på sätt och vis. Alltså, jag ville ju inte somna.
Hon tror inte att jag uppskattar henne, vilket jag kan
förstå med tanke på vad som hände ... men vad jag uppskattar mest hos henne är ju just det att hon ordnar det
så bra här hemma. Och att hon är en så bra mamma.
Hon tar hand om oss. Varm ... men jag gör också allt
för familjen, på det sätt jag kan. Ibland blir jag trött,
men det är bara för att jag arbetar så mycket. Det blir
ingen 40 timmars arbetsvecka, snarare 6o ... plus alla
kvällar med bokföringen. Jag trodde hon förstod ... <<
(Ur intervju med Ulla och Hans A.)

Såväl Ulla som Hans är villiga att inskränka sin individuella
frihet för att tillsammans vinna något som är ännu högre värderat, det gemensamma äktenskapliga livet. Ulla är hemlivets
arrangör och Hans gör det ekonomiskt möjligt. Detta att de
bägge bidrar till det gemensammas bästa ger dem bägge rättighet att ställa krav i parprojektets namn. En konflikt uppstår
när en av dem ställer ett krav på en i den andres ögon felaktig
grund. Hans tycker inte att han misskrediterat Ulla eller deras
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äktenskap när han somnat framför TV:n. Hade han gjort det
hade hon enligt hans mening haft rätt att framföra klagomål,
nu har hon inte det. Ulla är av motsatt åsikt.
>>Det skall du säga!<<
Att tillbakavisa en missnöjesyttring genom att ifrågasätta den
klagandes rätt och lämplighet att framföra klagomålet, förefaller vara typiskt för de gräl mina informanter beskrivit som
våldets förhistoria. Det vanligaste sättet för tillbakavisande är
dock inte att åberopa parprojektetskontraktet, utan att ifrågasätta den klagandes bristande kompetens, låga status, eller
bristfälliga personliga egenskaper. Resonemanget går ut på att
en person med bristande kompetens etc. inte har någon rätt att
klaga överhuvudtaget. När ett klagomål avfärdas på dessa
grunder är det således inte klagomålet som avfärdas, utan den
klagande. Intresset riktas således från klagomålet och mot den
klagandes rätt att framföra detta. Hur det kan gå till
illustrerade Uuhro H. i sitt uttalande. Nina P. beskriver något
liknande:
>>När allt är lugnt säger vi ofta att vi måste tala med
varann, att det inte är bra att gå omkring och hålla
inne med saker och ting. Men då, när vi är lugna, då
diskuterar vi aldrig någonting. Det är när ett bråk
redan har börjat, då säger jag vad jag tycker, allt jag
hållit inne med kommer ut då. Och det står han inte
ut med, när jag levererar sanningar rakt i ansiktet på
honom. Han blir precis som tokig/.. ./
Han säger att han dragit upp mej ur slummen. Det är
inte sant och det är vidrigt av honom att utnyttja det.
Jag kan inte sätta mig ner och förneka det, för det ligger en viss sanning i det. Jag har anförtrott honom saker från min ungdom, från en tid då jag var mycket
olycklig. Jag använde droger under en kort period. Då
är det jättebra att komma och dra till med att jag har
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alkoholproblem. För 'det visar ju tendensen att jag tidigare använt droger'. Det tycker jag är att missbruka ett
förtroende. Såna grejer använder han liksom.<<
(Ur intervju med Nina och Fredrik P.)

Att lösa äktenskapliga konflikter
I berättelserna om ett gräl som våldets förhistoria angavs genomgående ett klagomål i en sakfråga som konfliktorsak. Det
kunde röra sig om alkoholvanor eller hur man lämpligen bör
uppträda en fredagskväll. Karakteristiskt för grälet var att sakfrågan enbart påtalades inledningsvis för att sedan inte nämnas vidare under grälets gång. Berättelserna är fyllda av uttryck
för starka känslor av sorg och maktlöshet, men saknar spår av
en problemlösningsstrategi:
>>Jag vet inte vad jag skall göra. Jag bara frågar mig
själv om och om igen 'varför'? Det är som om jag gick
omkring och väntade på att han skulle ändra sig, eller
att allt bara plötsligt skulle bli annorlunda. Kanske jag
borde ändra mig själv lite också, bli lite arg och säga
'nej, så här vill jag inte leva'! Det måste bli en förändring. När jag blir arg är det oftast på fel tidpunkt och
på ett sätt som bara leder till ännu mer bråk. Efteråt är
jag så ledsen så jag kan inte prata med honom. Jag går
bara omkring och frågar mig själv 'varför måste det
vara så här, varför måste jag alltid vara så ledsen'.
Sådana där meningslösa frågor, ältande.<<
(Ur intervju med Ruth H.)

I den familjeterapeutiska litteraturen framhålls vikten av att
familjer utvecklar ett mönster för att lösa konflikter och lär sig
handskas med aggressivitet på ett för familjemedlemmarna tillfredsställande sätt (H offman I 9 8 I). En idealmodell för hur
konflikter kan lösas i en familj kan se ut på följande sätt:
r. En familjemedlem gör ett uttalande som vittnar om
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att det föreligger en skillnad, en avvikelse mellan honom/henne och en annan familjemedlem. Detta uttalande säger också något om på vilket sätt denna skillnad utgör ett problem.
2. Den andre bekräftar att han eller hon uppfattat att
den förste talaren menar att det föreligger en skillnad
som har karaktären av konfliktkälla.
3. De två utvecklar problemställningen, omformulerar
den eventuellt. Sättet att tala vittnar om en underliggande tro på att problemet kräver någon form av lösning, samt är möjligt att lösa.
4· De två kommer fram till att enas om en lösning på
problemet bägge kan känna sig nöjda med, en lösning
som faktiskt löser problemet.
Mina intervjupersoners gräl följde inte denna modell mer än
möjligen på den första punkten. Sedan följde ett icke-bekräftande från den andre, samt av ett avvisande av den första personen och hans eller hennes rätt att tala. Därmed föreföll den
yttre ramen vara satt för det drama som senare skulle följa. Jag
skulle vilja kalla detta drama kampen om rätten att
tala.
Mycket av de psykiatriska symtom människor kan lida av förklaras med förekomsten av ofullständiga konfliktlösningsmodeller. En familj som brister därvidlag klassificeras som dysfunktionell (H offman I 9 8 I). I detta perspektiv skulle samdiga mina intervjupersoners äktenskap kunna klassificeras som
dysfunktionella. Men- och detta tror jag är viktigt- jag har
frågat efter våldets förhistoria, och inte efter hur man löser
problem i familjen. Jag vet alltså inte så mycket om hur det är
beställt med förmågan att lösa konflikter i familjen generellt
sett. Vad jag däremot vet är att det gräl som föregår våldshändelsen inte leder till att konflikter löses.
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Kampen om rätten att tala
När den ena partens begäran om förändring tolkats som en
upptakt till ett gräl och därför avvisats och följts av en kamp
om rätten att tala, är grälet i full gång. Äktenskapliga teman
som tillit, omsorg och solidaritet har nu tonats ner till obetydlighet. Kvar står ett tema, makt och kontroll.
När det gällde Ulla och Hans A. var de i grund och botten nöjda med varandra och med sitt äktenskap. I berättelserna om
deras gräl finns alltid denna tillfredsställelse närvarande som
en klangbotten. Deras gräl gällde inte i första hand huruvida
det gemensamma parprojektet gav dem rätt att tala, utan om
det gav dem rätt att tala på det viset.
När det gällde de par som uttalat ett missnöje med sitt äktenskap och inte tyckte att de lyckats formulera ett parprojektskontrakt som var tillfredsställande, utgjorde grälen en arena
för detta grundläggande missnöje. Kampen om rätten att tala
föreföll här att utgöra en del av kampen om parprojektskontraktet. Så här beskrev Marie G. sin man och sitt äktenskap:
>>Han lever kvar på 40-talet. Han har tydligen fått för
sig att jag också gör det. Kvinnan skall stå vid spisen
och föda barn och hålla käft. Är han missnöjd, då är
det bara att börja gapa och hota. Han är duktig på
jobbet, så det kan man inte klaga på. Arbetsnarkoman
praktiskt taget. Men han är beredd att gå hur långt
som helst för den här 40-talsfamiljen.<<
(Ur intervju med Marie G.)

När det gällde de symmetriskt formade äktenskapen var det i
allmänhet männen som var mest missnöjda. Ett exempel på ett
sådant äktenskap var Lisa och Ismeth D:s äktenskap. Lisa
kommer från en övre medelklass familj och har växt upp i en
småstad i mellansverige. Ismeth är en man med höga sociala
ambitioner. Han har själv en lägre medelklass-bakgrund. När
han träffade Lisa uppskattade han hennes >>stil<< och goda utIII

bildning. Han uppfattade henne som honom något socialt
överlägsen, vilket passade hans sociala ambitioner bra. För
Lisa var det självklart att leva i ett jämställt äktenskap, och
Ismeth hade inte något direkt att invända mot detta.
Till en början var bägge mycket nöjda med hur deras
äktenskap utvecklades. Lisa tyckte att hon funnit
drömmannen: Varm, omtänksam, duktig på att laga
mat. Han var nöjd med att ha en fru med bildning. Allt
eftersom tiden gick började han dock omvärdera henne. Han fann henne allt mer dominant och okvinnlig.
Han började bli missnöjd med äktenskapet:
»Det var antagligen fel redan från början. När jag träffade Lisa var jag rätt nere och kände mej ensam. Jag
får erkänna att jag var lite imponerad av henne, hon
var beläst och välutbildad. Hon var lugn och säker.
Men hon började irritera mej ... och allt eftersom tiden
gick stod det klarare och klarare att det var hon som
ville hålla i tömmarna ... Det blev värre och värre. Till
sist försökte hon till och med hunsa mej inför min
familj. Hon satt där som en pascha och gav mej order
'gör det, gör det'. Men där gick hon för långt.<<
(Ur interuju med Ismeth D.)

Att kommunicera värdelöshet
Karaktärististiskt för kampen om rätten att tala är att de yttranden som fälls innehåller meddelanden till motparten om att
hon eller han på olika sätt är undermålig. Genom att påstå detta meddelas indirekt att den som fäller yttrandena befinner sig
i ett naturligt överläge. Temat över/underordning är centralt i
denna kamp. Detta tema förs inte in genom att någon refererar till egna meriter och på detta sätt hävdar sitt överläge, utan
genom att motpartens underlägsenhet framhålles. Jag har funnit att begreppet att kommunicera värdelöshet täcker grundII2

dragen i denna aktivitet, vars yttersta mål är att få den andra
att så ta till sig detta budskap att känslan av värdelöshet kommer att dominera den egna självbilden. Kampen om rätten att
tala har då gått in i ett mer permanent tillstånd av över/underordning, där den som uppfattar sig som värdelös finner det mer
eller mindre naturligt att inta den underordnades roll. Själva
kampen kan då tonas ner.
Mina informanters berättelser innehåller en hel katalog med
exempel på hur man kan kommunicera värdelöshet till en
medmänniska. Detta kan ske genom att man låter vissa utvalda teman utgöra innehållet i samtalet. De teman som förefaller bäst lämpade för ändamålet är sådant som att använda den
andres svagheter, påminna om pinsamma händelser i den
andres liv, eller att påtala den andres dåliga sidor. Det kan ske
genom att iscensätta en tystnad, likaväl som att tala oavbrutet.
När mina intervjupersoner berättar om vad som sker under
grälet beskriver sig bägge parter som aktiva. Inte nödvändigtvis lika mycket, inte nödvändigtvis lika kraftfullt, men bägge
menar att de är delaktiga. Litteraturen om kvinnamisshandel
beskriver hur kvinnor bryts ner av att leva med en man som
misshandlar för att till sist helt tappa självförtroendet. Hur de
män som deltagare i dessa gräl påverkas psykiskt vet vi inte
mycket om. Kan det vara så att mannen är den som är starkare i grälet? Är den stora skillnaden för kvinnorna att de som
en fortsättning på grälet blir utsatta för fysiskt våld, något som
inte drabbar männen? Kan den uppfostran en flicka respektive en pojke får, förmedla budskapet att en pojke har ett högre värde, och att detta skyddar honom när han befinner sig i
gräl med en kvinna? Kan det vara så att en man aldrig utåt tillstår att en känsla av värdelöshet slagit rot i honom och gör allt
för att förleda omvärlden att tro att han känner sig säker och
har kontroll över sitt eget liv? Han som ändå utgör ett exemplar av det högst värderade könet?
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Att använda den andres svagheter
>> Vladimir går omkring och har komplex för allting<<, berättade Irene E. för mig:
>>Så det är inte svårt för mig, om jag vill sätta dit
honom vet jag precis vad jag skall säga så att 'det tar'.
Han tror allt jag säger. Jag behöver bara säga 'du ser
verkligen förskräcklig ut' så blir han gående resten av
dan och oroar sej för sitt utseende.<<
(Ur intervju med !rene E.)

Den typ av svaghet hos Vladimir som Irene här åberopade rörde en av honom själv upplevd fysisk brist. Men svagheten kan
också gälla ett centralt och känsligt tema i det gemensamma
äktenskapliga livet som i en sekvens i Nina P:s berättelse:
>>Jag har massor av ömhet. Både som jag vill ge och
som jag vill ha. Men sånt förekommer inte här. Jag är
ganska känslig. Jag suger åt mig väldigt lätt. Jag vet
egentligen inte vad som är värst ... att bli avvisad när
jag vill ge eller när jag behöver honom ... då blir man
ledsen, känner sig misslyckad, tycker inte att man är så
mycket värd. Vill man knäcka mej är det ett bra sätt att
avvisa mej så där... det är som mest ömtåligt ... <<
(Ur intervju med Nina P.)

Att påminna om pinsamma händelser i den andres liv
Från Nina och Fredrik P:s smärtsamma gräl har jag tidigare
citerat Nina när hon berättade hur Fredrik hävdade att han
>>dragit upp henne ur slummen<<. Detta sätt att omskriva Ninas
historia - och delvis också deras gemensamma kärlekshistoria
- smärtar henne djupt. Det hela rör något hon skäms för. Men
det handlar också om ett sviket förtroende. Det är Nina som
har anförtrott Fredrik berättelsen om de mörka sidorna i hennes liv. Nu får hon detta förtroende slängt mitt i ansiktet. Hon
skäms, hon ångrar sig och anklagar sig själv: >>hur kunde jag
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vara en sån idiot som berättade<<. Hon skäms över att behovet
av att komma en annan människa nära fått henne att ta sådana risker. Hon skäms över att hon överhuvudtaget vågat tänka tanken att hon som är som hon är, kan vara värd en annan
människas kärlek och respekt. Hennes känsla av värdelöshet
är i det närmaste total.
Att påtala den andres dåliga sidor
En >>dålig sida« som tillskrivs den andre kan användas på samma sätt som en pinsam händelse och vara lika effektiv när det
gäller att kommunicera värdelöshet. Förutsättningen är att
denna >>dåliga sida<< uppfattas som >>dålig<< även av den som
tillskrivs den. Ulla A. berättar att Hans brukar kalla henne
>>hora<< under deras gräl, men att det inte har någon inverkan
på henne:
>>Det där blir jag bara förbannad av, för det stämmer
inte och jag tycker enbart det är dålig stil.<<
(Ur intervju med Ulla A.)

Då är det mycket värre när Hans tar upp något som hon själv
verkligen skäms för:
»Det är värre med det som stämmer. Som när han säger: 'Du som är så djäkla dum i huvudet, du klarar ju
inte av någonting, man kan ju undra om du gått i
hjälpklass.' Då blir jag verkligen sänkt. Jag har alltid
haft en himla massa komplex för att jag inte kunnat
räkna. Jag visar honom förstås inte hur ledsen jag blir,
men det tar... <<
(Ur intervju med Ulla A.)

Ulla i sin tur vet vad som »tar<< på Hans:
>>När jag blir riktigt arg då kan jag säga: 'Jag talar inte
med minderåriga.' Då blir han som vansinnig.<<
(Ur intervju med Ulla A.)
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Jag minns att Ulla log generat när hon berättade detta. För en
utomstående förefaller hennes uttalande egendomligt, snarast
komiskt. Utanför grälets slutna värld har hennes ord mist sin
kraft. För den några år yngre Hans utgjorde Ullas uttryck en
symbol, ett samlingsbegrepp för känsliga ämnen. Han tyckte
att han brast i mognad och erfarenhet, han tyckte att han såg
för pojkaktig ut, och han tyckte att han vägde för mycket. I sina
egna ögon hade han svårt att leva upp till sina manliga ideal.
Han uppfattade Ulla som mycket attraktiv och utrustad med
den förmåga att arrangera ett bra liv som han själv saknade.
Flera andra par var liksom Ulla och Hans i besittning av en serie begrepp som i koncentrerad form beskrev den andres dåliga sidor. »Tjockis<<, >>din feta groda<< och »ditt feta äckel<< är
begrepp som rör kroppsliga brister. De utpekar den andre som
en motbjudande person med låg attraktionskraft. Begrepp som
»tattare«, ,finnkona« och »målarkludd<< rör den andres sociala status och ger uttryck för uppfattningen att det inte är så
mycket bevänt med den. »Hordjävul<< rör kvinnans moral och
sociala ställning.
För att de ovan nämnda uttrycken skall ha sin avsedda nedsättande effekt måste de dock, som Ulla mycket riktigt påpekade, ha något fäste i motpartens självbild. En man som kallar sin mannekängsmala hustru »din feta groda<< har mindre
utsikt att lyckas få henne att känna sig värdelös än mannen vars
hustru ständigt kämpar med misslyckade bantningsprojekt.
Att använda ett absolutspråk
Ett återkommande tema i mina informanters beskrivning av
grälet var att de irriterade sig över att den andre inte talade sanning, samt att grälet ledde till förvirring: »Efter ett tag vet man
varken ut eller in.« Mitt intryck var dock att det inte var speciellt meningsfullt att tala om den form av språkbruk som refererades till i absoluta termer av sanning och lögn. Mer eller
mindre regelmässigt brukades vad jag vill kalla den retoriska
lögnen, det vill säga, ett sätt att använda språket så att verkrr6

ligheten förvrids. Så användes exempelvis ett absolutspråk, där
saker händer aldrig eller alltid när det är uppenbart att det i
bästa fall händer sällan eller ofta.
Absolutspråket kan sägas utgöra en variant av allmänspråket,
ett språk som utelämnar allt specifikt. Allmänspråket talar om
vad ett äktenskap är, borde vara och skulle kunna vara, men
aldrig om det aktuella äktenskapliga problem som paret står
inför. Den av parterna som försöker hålla fast ett specifikt tema anklagas gärna av företrädaren för allmänspråket för att
vara inskränkt och alltför snäv i sitt tänkande.
Tystnad
Grälen har genomgående beskrivits som verbala dispyter med
hög ljudnivå. Ett av paren beskriver dock hur tystnaden kan
vara ett lika effektivt vapen:
Fredrik: Hon sa nåt otrevligt ... efter den repliken uppstod en ansträngande tystnad. Sedan försvann hon upp
på andra våningen med en stickning. Hon gick och lade
sig redan vid fem eller halv sex. Fortfarande utan ett
ord.
Nina: Du då, du sa heller ingenting. Sedan på kvällen
gick du till en kompis och satt och drack whisky och
kom hem halv tolv. Du konstaterade bara att du var
>>väldigt ledsen<<. Då tänkte jag, att hur kan man vilja
göra så mot en annan människa. Om man vill totalförinta en annan människa, då ska man göra så. Trycka
ner den i botten ... jag kände mig ... jag var helt tom, jag
kunde inte äta på fyra dagar. Jag mådde så djävla dåligt
så det är inte klokt. Jag höll på att dö alltså. Jag fattar
inte hur du fungerar.
(Ur intervju med Nina och Fredrik. P.)

Det är således inte enbart språkets kvalitet, utan också dess
kvantitet, som är av betydelse. Tystnaden, men också ordens
mångfald är av betydelse. Det vardagliga uttrycket att >>prata
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omkull någon« ger en bild av en person som inte enbart genom
skicklig argumentering, utan också med hjälp av själva ordmassans tyngd, bildligt talat välter sin motpart.
>>HON KAN JU FÅ FÖR SIG ATT HON HAR VUNNIT«

När jag lyssnade till beskrivningar av vad som hände under den
form av interaktion som betecknades som gräl, blev jag mer
och mer upptagen av tanken på vad det fanns för möjligheter
att få till stånd en avslutning- utan våld. Jag tog upp frågan
med mina intervjupersoner. De menade att det som ibland ledde till ett sådant slut var att de blev avbrutna. Ett barn kunde
gråta förtvivlat eller på något annat sätt påverka situationen.
En granne eller släkting kunde lägga sig i. Kvinnan kunde ge
upp och markera underkastelse. För de flesta av kvinnorna var
detta något välbekant. De var också väl införstådda med vad
detta betydde för deras livsprojekt:
»Ibland kan jag bli rädd för mig själv. Jag går omkring
som i ett vakuum. När rädslan blir för stark ... då liksom försvinner jag ... blir apatisk. Jag kan bli sittande
och stirra tomt framför mej ... det ser nog underligt ut,
men är det inte på sätt och vis ... världen försvinner, allt
otrevligt försvinner. Allt blir liksom meningslöst, jag
blir alldeles lugn och tom invärtes, blir tyst. Oftast slutar han då, men ibland blir han arg ändå ... han tycker
inte om när han inte får respons.«
(Ur intervju med Ruth H.)

»Alltså, det är inte så att jag inte vet hur jag ska få honom lugn, för det vet jag. Det är bara för mej att ge
mej liksom, att inte fortsätta. Men det är ju som att ge
honom rätt ... det är ju fel... så kan jag ju inte hålla på ...
alltså, jag har försökt många gånger och sagt 'låt oss
sluta det här, vi har olika åsikter om det här, det är
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bättre att vi inte pratar om det här', men han vägrar.
Han kan liksom inte lägga av där, han måste fortsätta
och fortsätta med att tala om hur fel jag har.<<
(Ur intervju med [rene E.)

Själv kunde jag tänka mig flera andra alternativ än dessa två.
Jag formulerade följande möjligheter för mina intervjupersoner: - han går ut - hon går ut - han intar en underordnad position - paret växlar interaktionsform och formulerar ett problem som är möjligt att lösa - de konstaterar att de sårar varandra, och detta konstaterande leder till att de kan sluta gräla. Vissa av mina förslag mottogs med intresse, främst det som
handlade om att han skulle gå ut. Om det inte »ledde till att
hon fick för sig att hon vunnit<<, som en man uttryckte sig. Att
inta en underordnad position var inte männen intresserade av.

När våldsakten inte föregås av något gräl
STRÄVAN EFTER HÄMND SOM VÅLDETS FÖRHISTORIA

De flesta av mina informanter menade att grälet var en typisk
förhistoria, men inte alla. Jag har tidigare citerat Viveka N.
som blev slagen av sin man när hon låg och sov. Ytterligare
några av mina informantpar kunde alls inte erinra sig att mannens våldsutbrott föregicks av något gräl. Så här berättar
Lisa D:
»När vi först träffades, det var jättekärleken från början! Vi flyttade ihop efter att ha känt varandra bara ett
par månader. Jag tyckte han hade allt: varm, känslig,
omtänksam, öm. Du vet, allt som är viktigt. Ibland
kunde jag bli lite förvånad över hans temperament.
Han kunde bli väldigt arg och upprörd. Men jag var
aldrig utsatt för det. Jag kunde se hur han tog i mot
andra. Och jag måste erkänna att jag gillade det. Att
han inte var någon mes, menar jag.<<
(Ur intervju med Lisa D.)
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Hennes man gav inte samma ljusa bild av deras första möte.
Och inte blev det bättre med tiden:
>>Jag har aldrig tyckt att hon är speciellt sexig. Senare
blev det ett problem. Jag irriterade mej på att hon var
dåligt och okvinnligt klädd. Som om det inte hade
räckt med det, hon började ta över mer och mer och
skulle lägga sej i allt. Det blev bråk, hon var verkligen
för djävlig. Visste precis var hon skulle sätta in sina
stötar. Till sist flyttade vi isär.<<
(Ur intervju med Ismeth D.)

Lisa beskriver hur två unga människor planerar ett liv tillsammans, köper ett radhus, får barn och -konflikter. Mest rör det
sig om ekonomi:
>>Han beslöt sig för att öppna eget. En importfirma, du
vet, köpa och sälja. Han hade fått korn på något speciellt
slags väskor som tillverkades i Thailand, eller var det nu
var, Asien i alla fall. Jag var emot det från början. Han
tog kontakt med banken och lånade pengar. Det där växte till en stor konflikt. Jag tyckte inte vi hade råd. Jag
trodde uppriktigt sagt inte att han skulle kunna klara av
det. Du måste kunna en massa om du ska vara egenföretagare. Det kunde inte han. Han trodde att det bara var
att sätta igång, så skulle allt lösa sig.<<
(Ur intervju med Lisa D.)

De försök som görs för att komma överens resulterar endast i
att Ismeth blir upprörd och kränkt, konflikten djupnar och avståndet mellan parterna ökar. Det förekommer något mindre
våldstillbud, vid något tillfälle river Ismeth sönder kläder för
Lisa. Han tillbringar allt mindre tid i hemmet, han flyttar, han
kommer tillbaka. Till slut beslutar de sig för att skiljas:
>>Det fanns inte mycket annat att göra. Men det var
inte bra med det. Hon fortsatte att insistera på att det
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var hon som skulle bestämma allting. Jag fick inte ens
bestämma hur jag skulle träffa min son. Jag fick inte ta
med honom hem, jag skulle sitta och leka med honom i
sandlådan utanför huset. Det var in i helvete förolämpande. För oss bägge faktiskt. Han var inte så gammal,
men han var ju en pojke för helvete!
Hon älskade att skicka ut små förolämpande nålstick
hela tiden. När jag frågade varför hon gjorde så, förnekade hon allt. Det var för djävligt. Jag blev mer och
mer fast i tanken att rättvisa måste skipas på något
sätt. Hon hade förolämpat mig långt över gränsen för
vad som går att ta överhuvudtaget / .. ./
J ag fick en ide från en film. Den handlade om en man,
en aktad företagsledare som ständigt terroriserats av
sin fru. Till slut står han inte ut längre. Han tvingar
henne att gå ut naken mitt bland folk och bli utskämd
inför alla.<<
(Ur intervju med Ismeth D.)

Ismeth lyckas aldrig få ut sin hustru på gatan som han planerat.
I stället utsätter han henne för grov misshandel och våldtäkt.
SKILSMÄSSA SOM VÅLDETS FÖRHISTORIA

Det exempel som följer är ett sammandrag från en polisrapport, som beskriver en vanligt förekommande situation. En
kvinna som blivit slagen har ringt polisen och bett dem komma till hennes lägenhet. När polisen anländer möts de av en
kvinna med uppsvullet ansikte och märken efter sparkar på benen. För övrigt är allt lugnt i lägenheten. Hon berättar följande:
>>Vid nio-tiden i kväll dök min före detta upp här. Jag
sade att jag inte ville träffa honom, men han sa att han
ville träffa barnen. De hade just gått och lagt sej, så jag
bad honom att ge sej iväg och stängde dörren. Efter ett
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tag blev det lugnt, men jag hörde honom vanka av och
an härute. Så började han svära och skrika och sparka
på väggen. Grannarna kom ut. De var mycket upprörda och frågade vad han höll på med. Han lugnade sej
igen, men stannade kvar. Så ringde han på dörren igen
och bönade och bad att få komma in. Så jag släppte in
honom. Det var idiotiskt, jag vet det, men hela situationen var idiotisk och jag skämdes för grannarna. Jag
tänkte att jag skulle få honom lugn. Först såg det ut att
gå bra. Han kom in, alldeles lugn, och satte sig i vardagsrummet. Jag frågade vad han ville, och försökte
förklara att han inte kunde dyka upp på detta sätt. Då
blev han arg och sa att jag hade alltid varit så otrevlig
och avvisande. Så började han fara runt i lägenheten
och hojtade om att jag antagligen hade en annan man
där. Han gick in på en massa intima detaljer om vad vi
antagligen hade haft för oss tillsammans. Då märkte
jag att han inte var nykter, jag hade inte sett det förut.
Jag försökte få ut honom, det var då han slog mej. Sen
gick han.<<
I polisförhör ger mannen följande version av händelseförloppet:
»Herre Gud, varför skall hon dra in polisen. Ni borde
väl ha annat att göra. Det här är överhuvudtaget inte
en polissak, det är något för familjen. Visst, vi bråkade
härom kvällen. Jag är ledsen att det hände, men hon
får verkligen ta på sig en del av skulden. Hon kan vara
väldigt aggressiv och otrevlig. Vi satt och pratade i lugn
och ro, och plötslig fick hon för sig att hon skulle kasta
ut mej. Hon påstår att det har hon rätt till när vi är
skilda. Jovisst, men det är faktiskt min familj. Hon är
sån när jag festat om lite. Ett evigt tjatande. Så jag vill
inte bo där, det vill jag inte. Otrevligt. Men jag har inget emot henne och jag älskar ungarna.«
122

Trots att paret separerat insisterar mannen på att få fritt tillträde till kvinnan och hennes hem. Han beskriver skilsmässan
i termer av att >>han inte vill bo där«. Hon är alldeles för »tjatig<<. För övrigt »har han inget emot henne<< och »han älskar
ungarna». Med denna uppfattning som grund agerar han som
om han hade rätt att kontrollera kvinnans liv, och visa sin kärlek till sina barn genom att misshandla deras mamma.

Våldets förhistoria - en kamp som döljer konflikter
En av de mest omfattande amerikanska undersökningar som
gjorts om familjevåld fann att människor i amerikanska familjer i stor utsträckning använder våld för att lösa konflikter inom familjen. (Straus et al. 1980; Straus och Gelles 1990).
skulle jag, mot bakgrund av vad mina intervjupersoner berättat om de gräl som föregick våldsakten, kunna dra samma slutsats? Nej, jag är tvärtom beredd att hävda motsatsen: Våldets
förhistoria och utbrott är konfliktdöljande, inte konfliktlösande (Hyden 1995 ).
Det gräl, som misshandlade kvinnor och misshandlande män
beskriver som våldshändelsens förhistoria, äger stor likhet med
ett sådant mänskligt samspel som vi brukar benämna med begrepp som att vara oense och konfliktlösning. Denna likhet är
dock endast skenbar. Upptakten till grälet beskrevs i termer av
ett klagomål, framfört av den ene parten till den andre. Det
framgick av det sätt på vilket klagomålet framfördes att den
klagande hade en annan uppfattning i frågan än sin motpart,
samt ansåg att motparten borde ändra sin uppfattning. Efter
det att grälet kommit igång lämnades ämnet för detta klagomål och interaktionen övergick i en kamp om rätten att tala,
till ambitionen att kommunicera värdelöshet till den andre och
till strävan att skydda sig själv mot de värdelöshetskänslor som
grälet väckt hos bägge parter. En viktig del av grälet utgörs av
vetskapen att kvinnan nästan aldrig är beredd att ta till fysiskt
våld - men att mannen är det. Redan tidigt under denna process slutade interaktionen att röra det som man var oense om.
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Det förpassades ut i det fördolda.
Det är viktigt att poängtera att grälet var det som de flesta av
mina intervjupersoner angav som våldets förhistoria. Ibland
hade dock våldsakten knappast föregåtts av något gräl alls
utan endast av mannens irritation över sådant som att maten
var dålig, att kvinnan inte ville ha sex med honom eller att hon
talade i telefonen. När kvinnamisshandel beskrivits i den allmänna debatten har förhistorien ofta beskrivits på detta sättett slag som kommer som en blixt från en klar himmel, möjligen åtföljt av ett nedvärderande uttalande som i någon mån
anger vad hans irritation gäller. Dessa beskrivningar har gjort
att misshandlade kvinnor inte kunnat definiera sig som misshandlade därför att våldets upptakt varit en annan. >>Jag var
också aktiv i vårt bråk, det var inte så att han bara hoppade på
mej, jag kan vara ganska grov i mun jag också. Så jag har inte
blivit misshandlad på det sätt jag läst att andra kvinnor blivit.
Jag har min del i det hela<<, kan kvinnor säga och dra slutsatsen att det som de själva har blivit utsatta för inte kan vara
misshandel. Kvinnor- och också män- kan ha svårt att se att
det kan finnas en förhistoria till våldsakten, under vilken såväl
mannen som kvinnan har varit aktiva och delvis med samma
medel. Därför är det viktigt att så detaljerat som möjligt känna till att ett gräl kan utgöra förhistoria, och verkligen uppfatta att det rör sig om våldshändelsens inledande fas.
I och med att mannen tar till fysiskt våld sker en övergång till
våldshändelsens nästa fas - själva våldsakten eller våldsutbrottet. Oavsett förhistoriens förlopp, oavsett vilka roller mannen och kvinnan kan ha spelat i detta, oavsett hur aktiva de varit och vilka medel de använt, så sker nu en förändring. Nu är
rollerna tydligt uppdelade och olika, liksom fördelningen av
makt. Nu är det mannen som är förövare och kvinnan är den
som utsätts för våldet.
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Berättelser om våldsakten

>>Misshandel- 'de är ju riktigt stryk de'. Men att knuffas och säga 'stick ' ... det är nästan larvigt. Men kommer snuten då, då åker man ju in i häktet, det gör man
ju. Det behövs inte ens några vittnen, det räcker med
att en kvinna säger det. Det är läskigt alltså, att bara en
knuff skall räknas som misshandel.
Så tror jag att de flesta tänker. Om någon säger: 'Han
har misshandlat mej', då tänker man att de fått riktigt
stryk, det värsta. Nej, annars skulle man kalla det bråk
och sådant. Man kan bli elak på folk, och man kan
behöva försvara sig. Oftast räcker det med att markera,
men man kan behöva klippa till. Fan, som folk kan
hålla på, skulle man ta emot det ... man skulle väl bli
som en djävla hund till sist!
Men om man fortsätter att slå fast den andre har lagt
av... det finns ju dom som fortsätter med att sparka till
och med! Fy fan! Det är verkligen misshandel! Såna
djävlar skulle sättas åt ordentligt!<<
(Ur intervju med Vladimir E.)

Mycket av det som skrivits om vad kvinnamisshandel är har
utgått från den utanförstående betraktarens uppfattning om
vad som bör uppfattas som misshandel. Det har framförts synpunkter på att en örfil skall räknas som misshandel och på att
den inte skall göra det. Vår lagstiftning talar om misshandel
som »uppsåtligt tillfogande av kroppsskada, sjukdom eller
smärta, försättande i vanmakt eller liknande tillstånd<<. En
misshandlad kvinna har beskrivits som >>en kvinna som minst
två gånger gått igenom våldscykelns tre faser av upptrappning,
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våldsutbrott, och andrum<< (Walker I 9 7 9). Listan på olika
uppfattningar om vad misshandel är och vilka handlingar som
bör räknas dit är lång. Förvånansvärt lite har skrivits om hur
den misshandlade kvinnan och den misshandlande mannen
själva uppfattar och benämner våldshändelsen.
Samtliga de kvinnor och män som jag talade med var kända
hos polis eller sociala myndigheter för att mannen vid upprepade tillfällen misshandlat sin hustru. Ett flertal män var dessutom dömda för misshandel. Innan jag sökte kontakt med dem
tänkte jag att det skulle bli svårt att få dem att tala om en sådan händelse. Jag hade däremot inte förväntat mig att det skulle uppstå problem kring frågan vad det var för slag av händelse vi skulle tala om. Men det var just vad som hände.
Gång efter gång fick jag uppleva hur mina manliga informanter lyssnade till min inbjudan om att låta sig intervjuas om sina erfarenheter av misshandel- och sedan avböja en fortsatt
kontakt med motiveringen >>det där med misshandel känner jag
inte till något om». Min något häpna replik löd ungefär »nähä ... men jag trodde det var ganska välbekant för dig ... du är
ju i alla fall kallad till förhör... << eller »du är ju i alla fall
dömd ... << Dessa repliker besvarades i allmänhet med något i stil
med: »Men det är ju en sak vad polisen menar är misshandel
och vad vanligt folk kallar misshandel! Det vet ju var och en
att det är olika saker.<< När jag frågade vad de kallade det som
hade hänt menade majoriteten av män att de varit inbegripna
i ett bråk, men inte gjort sig skyldiga till misshandel.
Meningsutbytet mellan mig och de män som menade att de varit delaktiga i bråk, men att det inte varit fråga om misshandel,
fortsatte ett tag under det inledande telefonsamtalet. Jag delade redan då polisens uppfattning att det var fråga om misshandel, och gör det fortfarande. Det var i högsta grad motiverat att benämna det männen gjort sig skyldiga till som misshandel, men att fortsätta envisas med detta inför männen fann
jag dock föga meningsfullt. I stället lät jag deras egen beskrivning bilda utgångspunkt för vårt fortsatta samtal: »Skulle du
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kunna berätta om dessa bråk då?<< Jo, det gick ju bättre.
Den beskrivning av misshandel som Vladimir E. gör i citatet
ovan är typisk. Det var med utgångspunkt i denna beskrivning
som majoriteten av män menade att de varit delaktiga i ett
bråk, men inte gjort sig skyldiga till misshandel.

Män och kvinnor benämner våldshändelsen olika
De typiska bråk som Vladimir E. menade förekommit och som
hans fru också polisanmält honom för, kunde enligt hans uppfattning beskrivas på följande sätt:
»Vi bråkar, visst. När hon börjar tjata, och inte bara en
gång, då blir man ju nedstämd liksom. Då blir det
bråk ... Först kanske det blir lite skrik och sedan kanske
det blir lite blomkrukor som kommer flygande, men
nej ... jag vill inte kalla det misshandel. Det var inte så
att jag hoppade på henne ... det har inte vart fråga om
att slå henne med knytnävarna i ansiktet eller nåt
sånt ... det har varit mer så här... och så här... [visar örfilar och knuffar]. Det var mer att man reagerar... man
visar... man reagerar som en människa / .. ./ Ibland kanske man spottar henne i ansiktet.<<
(Ur intervju med Vladimir E.)

När männen kategoriserade och benämnde olika typer av
våldshandlingar var det två aspekter de tog som sin utgångspunkt: Våldets allvarlighetsgrad och graden av ömsesidighet
mellan offer och gärningsman. De män som talade om våldshandlingarna i termer av misshandel, var de två män som brukat kraftigt våld och svårt skadat kvinnan. Övriga hade i sina
egna ögon varit inblandade i ett bråk.
Begreppet misshandel markerar att det finns en förövare och
ett offer inbegripna i våldshändelsen. Ansvaret för det som
hänt faller på förövaren. Någon ömsesidighet mellan offer och
förövare existerar inte, och därför heller inte något delat ansvar. När det är fråga om bråk är situationen en annan. Ordet
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för inte tankarna till någon allvarligare våldshändelse,
och väcker inte heller speciellt starka reaktioner. Bråk hör inte
till den typ av äktenskapliga handlingar vi direkt önskar oss,
men som de flesta ändå menar är en del av det äktenskapliga
livet. Det är snarast så, att par som efter lång samlevnad hävdar att de aldrig bråkat betraktas med viss misstänksamhet:
>>Talar de sanning? Är de verkligen så aggressionshämmade?<<
Det som behöver förklaras i vår svenska vardag är inte att ett
par bråkar utan att de inte bråkar.
Ett bråk är en ömsesidig händelse som inbegriper två eller flera personer. Någon tydlig rolluppdelning i offer och gärningsman finns inte. En av parterna kan visserligen vara mer aggressiv, mer attackerande än de andra, men bråket förutsätter
aktivitet från samtliga inblandade. En person kan således inte
ensam vara gärningsman och stå för roo% av ansvaret för det
inträffade, bråk förutsätter någon form av delat ansvar mellan
dem som bråkar.
När en man benämner våldshandlingen mot sin hustru ett
'bråk' får han sig själv och henne att tänka i riktning mot en
ganska vardaglig händelse som bägge har ansvar för. Han lägger således ingen vikt vid det faktum att genom att han går till
fysisk attack mot sin hustru så sker en övergång från en våldsakt förhistoria, som kan ha inneburit någon grad av ömsesidighet, till en handling präglad av hans dominans och hennes
underläge.
Följande beskrivning gör Vladimirs hustru av den händelse han
kallar bråk:
>>Första gången han slog mig ... ja, då var jag gravid.
Men han slog mig liksom försiktigt då, som om han
var rädd att skada barnet. Det var mer vad man kan
kalla ... knuffar. Kanske örfilar. Men sedan när vår dotter var född blev det värre ... Men han slutar alltid att
slå mig om han knuffat mig eller slagit till mig så jag
ramlat ... du vet, sånt man läser om, att kvinnor blir
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sparkade när mannen slagit dom till marken, bundna,
brända med cigaretter... sånt har aldrig hänt mej. Så jag
har tänkt så mycket ... jag kanske inte är misshandlad i
alla fall ... men jag har tänkt och tänkt. Om jag inte är
misshandlad, vad är jag då?<<
(Ur intervju med !rene E.)

Irene blev mycket påverkad av Vladimirs sätt att benämna det
våld han utsatt henne för. Ordet bråk stämde visserligen inte
med hennes uppfattning om vad som hänt- men var det verkligen misshandel? Hennes tankar gick fram och åter. När jag
först träffade henne saknade hon en egen sammanhängande
berättelse om vad det var som hade hänt. Det hon hade att säga var splittrat och fragmentariskt. Vladimirs mer välartikulerade och tydliga berättelse trängde igenom hela tiden. Han
visste vad det var frågan om- men stämde det för henne? lrene
sökte sig fram i sin berättelse på det sätt citatet ovan ger en antydning om. Hon stannade till slut för att tala om det våld hon
blivit utsatt för i termer av misshandel.
Majoriteten av de kvinnor jag talade med beskrev, liksorp.
Irene, våldshändelsen i termer av misshandel. Två av kvinnorna ansåg att det varit fråga om trakasserier eller slagsmål. När
det gällde trakasserier var förhållandet sådant att det varit fråga om en systematisk nedvärdering av kvinnan som främst uttrycktes verbalt. När det var fråga om slagsmål så hade även
kvinnan använt fysiskt våld.
Det mest utmärkande kännetecknet för misshandel enligt kvinnorna var att mannen befunnit sig i ett tydligt överläge.
Kvinnan hade inte haft någon möjlighet att påverka situationen eftersom mannen kraftigt attackerat henne fysiskt. I några fall beskrev kvinnan att hon i viss utsträckning haft möjlighet att påverka situationen, men trots detta hade han genom
att utsätta henne för upprepat våld lyckats med att fysiskt eller psykiskt knäcka henne. Dessa kvinnor menade att när någon blivit helt knäckt av fysiskt våld, då är det fråga om miss129

handel. Det var således våldets effekt snarare än graden av brutalitet i sig, tillsammans med graden av ömsesidighet, som avgjorde om kvinnorna kategoriserade det de blivit utsatta för
som misshandel.
Ju grövre våldsmedel mannen använde, desto större var risken
för kvinnan att bli fysiskt eller psykiskt knäckt. Något
enkelt och självklart samband mellan våldets allvarlighetsgrad
och om det får till följd att hon blir knäckt, föreligger dock
inte. Även det mindre allvarliga våldet kan få katastrofala konsekvenser för kvinnan. I kvinnornas beskrivningar av misshandel finns olika former av beteenden från mannens sida som
hade till syfte att styra och undertrycka henne genom rädsla,
förödmjukelse och fysiska eller verbala medel. Även detta slag
av beteenden kan allvarligt skada kvinnan:
>>Han har ett sätt att skrika, fruktansvärt högt och
länge. Det är som misshandel det också. Han kan prata
enormt, i timmar. Jag blir rädd och vet inte vad jag ska
göra. Jag blir också rädd för flickans skull, hon blir ju
också rädd. Om jag höjer rösten, då blir det bara ännu
mer. Så jag sänker rösten och går undan, men det hjälper inte det heller. Han brukar säga att alla sätt jag har
för att undvika bråk, leder till bråk. Det här gör mig
lika rädd och olycklig som när han ger sig på och slår
mig. Ibland kan det till och med vara värre, det gör mig
helt urgröpt inuti. Det vet han, det är därför han gör
det. På det sättet är det samma sak.<<
(Ur intervju med Kristina L.)

Om att ge namn åt det som hänt
För de flesta av kvinnorna var det alls inte självklart att det
våld de utsatts för skulle benämnas misshandel. Tvärtom, det
var efter mycket resonerande som de kom fram till sin slutsats.
De flesta hade inte talat med någon om vad som hade hänt. De
hade försökt att glömma och de hade hört mannen tala om
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bråk, vilket mest hade gjort dem förvirrade. Förvirringen och
försöken att glömma hade lett till tystnad. Att börja tala innebar för kvinnorna att de tog ett första steg på en mödosam
resa ut ur glömskans och förvirringens tystnad.
Vanligtvis handskas vi med händelser i våra liv på detta sätt:
Vi talar om dem. Genom att samtala om det som händer omkring oss söker vi en mening i och en förståelse av vad som sker.
Innebörden av de handlingar vi är inbegripna i är således
något som i allt avgörande växer fram i samspel med andra.
Innan vi i ord och åtbörder har benämnt det som hänt oss vet
vi inte riktigt vad det är som skett. Det finns också en strävan
inom oss att arrangera vår berättelse på ett sådant sätt att det
går att leva med det som skett utan att det hotar våra liv. När
vi lyssnar till och försöker förstå det män och kvinnor har att
berätta om en så allvarlig händelse som en våldshändelse han
utsatt henne för, måste vi ha detta i åtanke.
Det var med en viss förvåning och undran som jag följde kvinnornas mödosamma väg fram till att sluta sig till att de varit
utsatta för misshandel. Borde detta inte ha varit självklart för
dem? Borde inte kvinnor tycka att de har allt att vinna på att
förstå händelsen som misshandel? När jag delgav kvinnorna
min förvåning förstod jag att den grundat sig på en väl ytlig föreställning om innebörden av att beskriva sig själv som en misshandlad kvinna. Min föreställning utgick från tanken att ett
misshandelsoffer kan förvänta sig sympati och stöd och befrias från eventuella känslor av skuld och ansvar. Kvinnorna delade min tankegång, men visade mig att jag förbisett en rad viktiga aspekter:
»Att tänka på sej själv som en misshandlad kvinna .. .
alltså det är nästan omöjligt. Jag skäms så hemskt .. .
För mej är en misshandlad kvinna en oälskad kvinna.
Här tror jag att du har orsaken till varför en kvinna
inte vill gå ner i affären med ett blått öga. Hon vill inte
att folk ska tänka: 'Där går en kvinna som har en man

som misshandlar henne.' Det är ett sätt att skydda sej
själv, helt enkelt.<<
(Ur intervju med Ulla A.)

>>Jag pratar inte gärna om att jag blivit misshandlad.
Jag har nämligen inte haft någon bra barndom heller.
Har man inte det, blir man uträknad direkt. Jag tycker
att man ska se framåt, men det verkar inte speciellt
många tycka. Får dom reda på att det finns en massa
elände, då tror dom att dom verkligen vet någonting
om en. Ner i all gammal skit bara, det är där dom
tycker man skall stanna. Jag avskyr när dom präktiga
och duktiga tycker synd om en. Dom som ser ut som
om någon aldrig varit taskig mot dom. Jag ser direkt
vad dom tänker: Där går en som är sämre än jag. Sen
är det bara fritt fram tycker dom, att styra och ställa
och tala om vad man ska göra. Samma skit som hemma, alltså. Här har man en karl som styr och ställer för
att han tycker att han är så djävla bra. Kanske du kan
upplysa mej om vad som är skillnaden? Nej, aldrig att
jag söker hjälp för att någon annan ska få känna sig
bra.<<
(Ur intervju med Lena S.)

Det är uttalanden som dessa som fått mig att bli tveksam till
att definiera en misshandlad kvinna enbart i termer av ett
offer för manlig maktutövning. Denna beskrivning är korrekt,
men alltför begränsad.
Att möta kvinnor som Ulla och Lena var viktigt för mig, därför att det gav mig tillfällen till insikter som kanske aldrig annars skulle ha uppenbarat sig. Jämfört med många misshandlade kvinnor var Lena ovanlig. Inte därför att hon var så känslig för allt som har med förtryck att göra, utan för att hon
reagerade så starkt och uttryckte sig så klart. Det tragiska med

en stor del av misshandlade kvinnor är att deras reaktionssätt
i allmänhet är det omvända: När kvinnan identifierar en situation som innebärande förtryck, markerar hon underkastelse.
Ullas och Lenas motstånd mot att uppfatta sig som misshandlade kvinnor, kan förstås mot bakgrund av att de söker en förståelse av det som hänt som inte hotar deras självuppfattning
och livsprojekt. De vill uppfatta sig själva som värda att älskas,
som människor som har en framtid och som inte andra människor kan styra över hur som helst. De är tveksamma till att
vända sig mot en omvärld som kan uppfatta dem som mindre
värda. De vill inte bli identifierade med sådana egenskaper som
oftast förknippas med offerrollen: Passivitet, hjälplöshet, oförmåga att ta kontroll över sitt eget liv. De protesterar mot att
bli betraktade mot bakgrund av en sådan beskrivning.
Det är genom att lyssna till protester som dessa som jag har
kommit att dra slutsatsen att det är nödvändigt att vidga definitionen av begreppet misshandlad kvinna. För att vi skall kunna föra samtal som är användbara när en kvinna försöker ta
sig ur en ohållbar och hotande livssituation, behöver vi utveckla en definition som inte begränsar kvinnor. Vi behöver en
definition som ger utrymme för misshandlade kvinnor att innefatta såväl kraft, valmöjlighet, styrförmåga och ansvar i sin
beskrivning av sig själva och sitt livsprojekt. Om inte denna
möjlighet finns kommer misshandlade kvinnor inte att vilja se
sig som misshandlade kvinnor, därför att denna identitet hotar
deras självbild. De kommer att avstå från kontakt med människor som talar om dem i termer av misshandlade. Kvar vid
sin sida har de då de misshandlande männen som erbjuder en
alternativ tolkning av våldshändelsen: Det är inte fråga om
misshandel utan om ett bråk.

Ansvarsbefrielsens retorik - ett första steg
ATT KALLA HÄNDELSEN ETT BRÅK

I den debatt som under de senaste åren har förts om olika
kategorier av män som gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp
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och andra svåra våldsbrott, har den synpunkt framförts att det
inte är någon ide att påbörja någon behandling innan mannen
ifråga kommit till insikt om vad det är han har gjort. Så länge
han förnekar eller bagatelliserar det som hänt har han inte ansetts mottaglig för behandling. Jag delar inte denna synpunkt.
Att mannen skall komma till insikt om vad det är han har gjort
utgör ett viktigt mål i kontakten med honom, men inte dess förutsättning.
När man tar del av Vladimir E: s utsagor om hur det brukar gå
till när han brukar våld mot sin hustru och hur han skulle vilja benämna dessa händelser och jämför detta med det som
hustrun säger, framstår hans beskrivning av våldshändelsen
snarast som en provokation. Den spontana reaktionen på en
dylik provokation är att kraftfullt presentera en motföreställning: Det här är inte alls fråga om bråk. Det här är ett solklart
fall av misshandel. Kan du vara vänlig att sluta förneka detta
faktum.
Att svara på ett sådant sätt faller sig helt naturligt. Problemet
är bara att det nästan aldrig gör något som helst intryck på
mannen ifråga. Inte ens de män bland mina informanter som
blivit lagförda och dömda till misshandel eller grov misshandel hade tagit till sig budskapet att de borde omkategorisera
händelsen. Hur kan detta komma sig?
Jag tror att vi skall söka efter svaret i samma riktning som när
det gällde kvinnorna, nämligen att även mannens händelsebeskrivning kan förstås mot bakgrund av att han vill skydda sin
självuppfattning, sitt livsprojekt, samt i de flesta fall även sitt
äktenskapliga projekt. Han har begått en moraliskt tvivelaktig
handling vilket lett honom in i svårigheter att framstå som en
moraliskt fullvärdig människa - i egna och andras ögon.
Genom att bruka fysiskt våld mot sin hustru har mannen utmanat såväl det gemensamma parprojektet som de individuella livsprojekten. Det är mot denna bakgrund männens utsagor
går att förstå.
Männens berättelser centrerades kring en händelsebeskrivning
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som inte innehöll ett direkt förnekande av vad som hänt, men
heller inte motsatsen. I sitt sätt att berätta tillstod männen indirekt att händelsen hade ägt rum, men att de frånkände sig
ansvaret för den. Beskrivningen av händelsen i termer av ett
bråk utgör ett första steg i den ansvarsbefrielsens retorik som
männen använde när de berättade om vad som inträffat.
I arbetet med att bekämpa kvinnamisshandel intar frågan om
ansvar en central roll. Jag tror inte att vi kommer att se något
slut på kvinnavåldet i vårt land så länge det är undantag snarare än regel att män tar ansvar för det våld de själva utövar.
Och även om jag kan se strävan efter att rehabilitera en anfrätt
självbild i olika slag av händelsebeskrivningar som syftar till
ansvarsbefrielse, så menar jag att ett sålunda >>reparerat<< själv
är mycket bräckligt.
På ett samhälleligt plan är det viktigt att vårt rättsväsende med
kraft och tydlighet avkräver män ett ansvar för sina våldshandlingar, och därmed markerar att det inte är accepterat att
utsätta en annan människa för våld, vare sig kvinnor, barn
eller andra män. Den förändring av lagen som innebar att misshandel oavsett var den ägt rum utgör ett allmänt åtalsbrott var
en i detta sammanhang viktig åtgärd.
Det är först när den misshandlande mannen tar ansvar för vad
han har gjort som han kan ställa sig själv i en valsituation: Vill
jag fortsätta att handla på detta sätt, eller vill jag något annat?
Det är först när mannen kan ställa sig själv inför detta val som
kvinnan får en ärlig chans att bedöma sin egen situation. Så
länge mannen är upptagen av att befria sig själv från ansvar
kommer han att väva in även henne i ansvarsbefrielsens retorik. Att även hon skall omfatta hans resonemang är viktigt för
honom och han lägger därför ner en hel del möda på det.
När en man frånkänner sig ansvar för sina handlingar, frånkänner han sig samtidigt möjligheten till kontroll. Utan att ha
möjlighet att kontrollera sina handlingar har han inte makt att
förändra sitt handlande. I samtal med mannen är det inte av
avgörande betydelse vad han kallar händelsen, utan hur han
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talar om den. När mannen definierat händelsen som ett bråk,
kan det vara lätt hänt för en lyssnare-samtalspartner att bortse ifrån frågan om mannens ansvar.
Det är dock möjligt att tala med den misshandlande mannen
som menar att han varit inblandad i ett bråk, på ett sätt som
inte underbyggep hans strävan att vinna ansvarsbefrielse, utan
tvärtom fokuserar frågan om ansvar. Vägen till en sådan
förändring går via hågkomstens tal, via frågor som >>hur började det ... vad hände sedan ... vad tänkte du då ... vad gjorde
hon då ... vad tror du att hon tänkte då ... « Ansvarsbefrielsens
retorik baserar sig på svepande beskrivningar där såväl mannen som kvinnan och deras känslor spelar en underordnad roll.
Att tala om händelsen på ett sätt som sätter mannen och kvinnan i fokus i en detaljerad beskrivning är att gå rakt motsatt
väg - och resulterar i en annan berättelse.
Ansvarsbefrielsens retorik - ett andra steg:
>>DET ÄR INTE JAG SOM HAR GJORT DET<<

Som svar på frågorna >>hur började det ... vad hände sedan ... <<
gav männen en förhållandevis detaljerad beskrivning om våldsaktens förhistoria. De talade om ett gräl och de kunde bli
mångordiga när de skulle beskriva vad som hänt. När jag
ville gå vidare och tala om själva våldsakten tvekade de flesta.
De försökte leda bort mitt intresse från denna fråga, och jag
fick om och om igen upprepa >>vad hände sedan<<:
(IP) >>Jag är rädd att jag inte kommer ihåg så mycket av
vad som hände.<<
(I) >>Mmm ... försök och ta det från början.<<
(IP) >>Jag kommer ihåg att vi grälade ... sen kommer jag
inte ihåg så mycket mer.<<
Efter ett par gångers upprepning av >>vad hände sedan<<
följde så en fortsättning: .
(IP) >>Jag blev förbannad ... hon kan bli väldigt tjatig ...
sen måste jag ha fått en blackout helt enkelt, för jag
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kom inte ihåg någonting förrän hon låg blödande på
golvet ... det var för djävligt ... jag tror vi vart chockade
båda två ... jag vart tvungen att hjälpa henne ... «
(I) >>Du fick en blackout... får du det ofta?<<
(lP) >>Ja ... lite då och då ... «
(l) >>Konstigt ... hur kan det komma sig ... ?«
(lP) >>Jo du förstår, det här är litet svårt att förklara,
men det är så att uppe i huvudet finns på ett ställe två
stycken ... vi kan kalla dom poler. Dom ligger på ett
visst avstånd från varandra, så här stort ungefär (visar
med tummen och pekfingret ett avstånd på tre-fyra
centimeter). När man druckit, då kommer dom där
polerna närmare varandra, när man blir förbannad gör
de det också. För mej är det så att dom där polerna
sitter för nära varandra (visar ett par centimeter med
tummen och pekfingret). När jag druckit och sen blir
förbannad, då smäller dom ihop.«
(l) >>Hmmm ... «
(lP) >>Ja, jag ser på dej att du inte tror mej, men det är
faktiskt sant. Det är faktiskt en läkare som sagt det där
till mej, en neurolog som jag träffade efter att jag varit
med om en motorcykelolycka.«
(l) >>Hur märker du det där, sa du?«
(lP) >>Jag får en blackout, helt enkelt. Jag blir förbannad, så PANG smäller det ihop. Jag märker ingenting
på en lång stund. När jag hänger med igen så har jag
oftast gjort något våldsamt. Slagit till Pia (hans hustru)
eller röjt i lägenheten.«
(Ur intervju med Kjell I.)

Vad är det som händer här? En man beskriver vad det är som
hänt när han misshandlat sin hustru. Han använder sig av en
framställningsform - man kan också beskriva det som ett berättartekniskt grepp - som inbegriper en frånvaro av honom
själv som ett handlande subjekt. Handlingen blir till något som
137

svävar fritt utan att någon gör anspråk på den. Möjligen kan
man tala om att de» hopsmällda polerna<< har subjektställning
i hans berättelse.
Mannen förnekar dock inte att hans hustru utsatts för allvarligt våld utan tillstår indirekt att han varit inblandad. Ett direkt förnekande skulle riskera att framstå som extremt egendomligt i hennes ögon, eftersom hon själv med största sannolikhet vet att hon blivit slagen av honom - även om hon kan
vara osäker på hur hon skall benämna det som hänt. Genom
det här sättet att berätta gör han dock själv inte något anspråk
på ansvarighet för vad som skett. Han beskriver sitt handlande i aktivt passiva termer, och handlingen framställs som något som rent faktiskt har ägt rum. Det som är oklart är vem
som har gjort vad. På detta sätt befriar sig mannen från ansvar
för våldshandlingen och han befriar sig även från misstanken
att han är en kvinnomisshandlare. Han kan nu åter kvalificera sig som en värdig äktenskapspartner.
Ett resonemang som detta kan föra tankarna till att mannen
behöver kvinnans medverkan för att framställa sin utsaga i ansvarsbefriande termer. Som jag förstått det, är detta dock inte
nödvändigt. Stödjer hon hans utsaga är det bra, i annat fall
räcker det med att hon inte motsäger den. Han kan då skapa
sig en föreställning om att det föreligger ett stöd för hans framställning - från hennes eller någon annans sida. Mannen i mitt
exempel åberopade en auktoritet utanför familjekretsen- en
läkare, specialist i neurologi - för att underbygga sin egen utsaga. Min tolkning av denne läkares uttalande går i en helt annan riktning än det mannen gav uttryck för. Jag tror läkaren
hade för avsikt att förmedla något i stil med >>efter den här
smällen du fått gör du klokast i att ta det lite lugnt med spriten<<. Om detta varit läkarens budskap så hade denne man
låtit det gå spårlöst förbi.

Mot ett ansvarstagandets retorik
Det finns en fortsättning på intervjun med mannen med >>två
poler<< i huvudet. Denna fortsättning har sitt ursprung i en
alltmer tilltagande irritation från min sida. De citerade intervjuavsnitten utgjorde inte min enda upplevelse av manlig minnesförlust under intervjuarbetet. De utgjorde snarare regel än
undantag: >>Nej, jag kommer inte ihåg så mycket mer, jag var
om sanningen ska fram ganska full.<< >>Nej, jag är som en tryckkokare PANG så kokar det över och då vet jag inte vad som
händer.<< >>Nej, det är så mycket som händer hela tiden, man
kan ju inte komma ihåg allt.<< I takt med att jag serverades en
uppsjö av förklaringar till varför man efter man på ett >>helt
naturligt sätt<< drabbats av partiell minnesförlust steg min irritation. Måttet var rågat när jag ställdes inför berättelsen om
>>polerna<<. Ilsket tog jag tag i mannens utsaga:
(l) >>Då får man väl säga att det är en väldig tur att Pia
lever överhuvudtaget.<<
(lP) >>Va, vaddå, vad menar du med det?<<
(l) >>Jo, om man lyssnar till det du säger, så berättar du
att du blir förbannad för att hon är så dum, tjatig och
oförstående. Om jag förstod det hela rätt, var du inte
helt nykter heller. Så har du ju det där med polerna i
huvudet som gör att det blir kortslutning, en blackout
helt enkelt. Då rusar din kropp iväg alldeles för sig
själv utan att du har koll på någonting. Vad är det som
säger att kroppen inte nästa gång rusar ut i köket och
hämtar förskäraren eller stekpannan eller vad som ... <<
(lP) >>Nej vet du vad/.. ./ du har ju inte fattat det mest
elementära/ .. ./ jag skulle aldrig kunna göra något
sådant ... <<
(l) >>Men du får ju dina blackouts och då händer det ... <<
(lP) >>Det här tycker inte jag är roligt! Aldrig att jag
skulle kunna göra henne något sådant! Du kanske tror
att jag spöar ungarna också? Det vill jag bara ha sagt,
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att jag älskar min fru ... och ungarna ... dom är ju allt ...
tror du inte att jag vet vad jag gör?«
(Intervju med Kjell I.)

Vårt meningsutbyte fortsätter ytterligare en stund. Jag håller
envist fast vid mitt, han håller allt ihärdigare fast vid sitt. Från
att ha beskrivit sig själv som en icke närvarande person utan
förutsättningar att kontrollera situationen, kräver han nu med
stor energi att få bli betraktad som en i högsta grad närvarande person med kontroll över situationen. Han kräver att få bli
betraktad som en person med ansvarskänsla och förmåga till
kärleksfullhet.
Ansvarsbefrielsens retorik är starkt närvarande i detta citat.
Lika starkt närvarande är den andra sidan av detta retoriska
mönster, nämligen den bristande kontrollens retorik. Mannen
framställer sitt handlande som en produkt av en medvetandeförlust, som uppstått genom ett »fel« i den egna kroppen genom kortslutning (>>pang så smäller det ihop<<). Andra män
åberopade förgiftning {»jag var så full så jag visste inte vad jag
gjorde<<) eller sviktande minnesfunktion (>>jag kommer inte
ihåg så mycket mer<<). Dessa män ställde sig själva utan möjligheter att välja. I och med bristen på valmöjligheter kunde de
heller inte göras till moraliskt ansvariga för sitt handlande.
Ett moraliskt agentskap förutsätter en möjlighet att välja
(Rommetveit 1991), samt att personen i fråga är kapabel att
svara för sig själv (Taylor 1989). Svar och ansvar har ett nära
släktskap i svenska språket och en rad andra europeiska språk:
Antwort (svar) och Verantwortung (ansvar) i tyska språket,
engelskans respons (svar) och responsibility (ansvar), samt
ryskans otvet (svar) och otvetstvennost (ansvar) (Linell och
Rometveit under utg.)
I linje med resonemanget om att ett moraliskt ansvarstagande
förutsätter att personen i fråga har en möjlighet att välja, samt
är kapabel att svara för sig själv, skulle Kjell I:s utsaga kunna
sammanfattas på följande sätt:

>>Jag hade inte en chans mot kortslutningen. Jag var
svarslös och därmed ansvarslös. I moraliskt hänseende
var jag en icke-person.«
Här har dialogen upphört och övergått i tystnad. Den återupptas när jag, en något irriterad lyssnare-samtalspartner, möter mannen ifråga. Det finns ett uttryck som lyder: >>Att ta någon på orden.« Detta uttryck fångar väl det som sker i öppningsfasen till den fortsatta dialogen mellan mig och honom.
Jag >>tog på hans ord<<, jag berörde dem. Jag drog ut dem till
en extrem, förvriden form som gjorde deras innebörd tydlig
och synlig för mannen (Se även Hyden och McCarthy I994).
Därmed inviterades han till en ny förhandlingsomgång kring
frågan om sitt moraliska agentskap. Metabudskapet i det jag
sa till honom i intervjun kan formuleras ungefär på följande
sätt: Det kan vara ide att fundera över vem det är som har kontroll och ansvar över ditt och din frus liv. Så som du framställt
det i din berättelse är du ställd åt sidan, du är snarast osynlig.
Andra krafter har tagit över, och det i ditt eget liv. Är du verkligen nöj d med detta?

Bortom ansvarsbefrielsens retorik
MÄNNEN BERÄTTAR OM EN KONTROLLERAD HANDLING

I litteraturen om kvinnamisshandel har handlingen vanligtvis
beskrivits som en impulshandling, vilken ägt rum därför att
mannen förlorat kontrollen och övermannats av sina aggressiva impulser (Schultz I96o; Snell et al. I964; Faulk I974;
Gondolf I 9 8 5; Cullberg I 9 9 3). En sådan beskrivning harmonierar väl med den typ utsagor som männen gav mig vid det
första intervjutillfället. När jag väl funnit vägar att föra samtal med männen bortom denna deras första strävan att presentera sig själva som ansvarslösa, ändrade deras berättelser
karaktär på ett dramatiskt sätt. Nu var det inte män som övermannats av impulser eller som drabbats av kontrollförlust som
beskrevs. Tvärtom, våldsakten framstod nu som en medveten

och kontrollerad handling. Männen föreföll också medvetna
om vilka regler som gällde för hur mycket våld som var legitimt att använda och de visste också när dessa regler överträtts.
Det följande citatet från en intervju med Hans A. är ett exempel på detta. Lägg märke till hur hans språk blir svävande när
han börjar beskriva ett regelbrott (>>den här sista gången gick
det för långt>>). I hans framställning råder en viss oklarhet om
huruvida handlingens subjekt och berättarjaget är en och samma person, även om han är på väg mot att tala om sig själv som
den som utfört handlingen:
>>Den här gången gick det för långt. Tidigare ... ja, jag
har givit henne en spark på axeln, en annan gång så
fick hon också en spark. Sedan har det inte varit så att
jag stått och bultat på. Men den här gången gick det
tydligen för långt. Då har jag tydligen stått och bultat
på/.. ./ Jag måste alltså ha tagit henne i halsen och stått
och dunkat hennes huvud mot väggen. De har hittat
strypmärken på hennes hals, men jag har inte något
minne av det. Det är hemskt när hon berättar. Hon
trodde att hennes sista stund var kommen. Jag hade
druckit en del och var nog rätt borta. Inte förrän efteråt när jag satt anhållen fick jag veta vad som hänt. Jag
vart chockad.<<
(Ur intervju med Hans A.)

Hans beskriver hur han varit på väg att överträda en regel som
föreskriver att det äktenskapliga kvinnavåldet inte får vara
dödande eller allvarligt skadande. Vid det aktuella tillfället
hade han >>druckit en del och var nog rätt borta<<. Alkoholens
betydelse för möjligheterna att upprätthålla regeln om att våldet inte får vara dödande eller allvarligt skadande framkommer tydligt även i de andra berättelserna. I de sex fallen av
grovt våld var fyra av männen alkoholpåverkade, i de elva fallen av medelgrovt våld var fem män alkoholpåverkade.
Det är svårt att veta om Hans A. i sitt uttalande gör sig till tolk
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för en allmänt rådande föreställning om kvinnovåld. Det finns
fog för att anta att det kan förhålla sig så. Redan de medeltida
landskapslagarna uttryckte sig i samma riktning och menade
att >>slår bonde hustru sin och hon ej varde lytt, varde ogillt<<
(Västgötalagen). Om den grundregel som konstituerar det moderna svenska äktenskapet när det gäller förekomsten av kvinnavåld kan formuleras i termer av att det rör sig om en tvivelaktig handling, formulerar Hans A. var den absoluta gränsen
går för denna handlings legitimitet.
De berättelser om våldsakten som följde efter att en man upphört att presentera sig som ansvarslös, var i huvudsak uppbyggda kring det skäl mannen i fråga menade att han hade haft
för att bruka våld. Jag uppfattade kärnan i detta slag av utsagor så, att mannen inte försvarade bruket av våld i sig, men
menade att det gick att förklara. Männen placerade sig nu själva i positionen av handlande subjekt. De angav tre olika skäl
till varför de brukat våld mot sina hustrur:
-för att få slut på >>grälet<<
- som en del av >>grälet<<
- som en hämnd för oförrätter de menade sig ha lidit tidigare
under äktenskapet.
>>DET VAR BARA 'SLUTA, SLUTA SNACKA SKIT' <<
De män som hävdade att de använt våld för att få slut på ett
gräl, menade att det hade gått >>alldeles för långt<<, och att deras avsikt var att få slut på situationen. De hade velat hindra
sin frus fortsatta framfart. I följande citat beskriver Per B. hur
han använt våld för att >>lugna ner<< sin fru Sonja och hindra
henne från att skada deras barn:

>>Det vore fel att säga att det ofta är bråk... men när det
är det så är det på samma sätt. Sonja går och retar upp
sig på allt möjligt. Det behöver inte nödvändigtvis vara
på mig, det kan gälla helt andra saker. Så när hon
druckit ... ja, jag kallar det fylleslag ... alltså hon jagar
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upp sig något alldeles otroligt och alla aggressioner
kommer. Det brukar sluta med att hon går ut och går
för att lugna ner sig. När hon kommer tillbaka ska hon
flytta och då ska hon ta barnet med sig. Det kan jag ju
inte tillåta, så det måste jag ju hindra. Handgripligen så
att säga. Det är då hon ska ge sig på mig och slåss. Det
är då det kan hända att jag slår till henne för att hon
ska lugna ner sig.«
(Intervju med Per B.)

Sonja ger följande beskrivning av samma händelse:
»Jag blev trött på att han skulle springa ute med sina
kompisar. Alltså det var inte sprit, men han kom vimlandes hem så sent /.. ./ Det har varit missförstånd så att
han inte lyssnat. Jag har blivit väldigt upprörd och ledsen och missförstådd. Han blir så förbannad. Han börjar med att tjata först på mig. Då svarar jag litet tillbaka. Då har han slagit mig. Några gånger har jag varit
riktigt ordentligt sönderslagen och åkt till sjukhus.<<
(Intervju med Sonja B.)

Vladimir E, en av de mest vältaliga av männen jag talade med,
och därför en av de mest citerade, uttryckte sig på följande sätt:
>>Det var bara 'sluta, sluta snacka skit!' Liksom att man
inte vill höra mer. Man har hört tillräckligt liksom.
Men jag har aldrig velat göra henne illa. Jag tycker för
mycket om henne för det. Det här med att slåss är bara
en varningsgrej. Annars kunde man lika gärna ta en
pistol och skjuta/ .. ./
Jag vet att jag är hårdhänt. Det säger hon också. Men
jag gör det inte avsiktligt hårt. Jag är mjuk också. Det
säger hon också. Men tjejer är ju annorlunda än killar.
Tjejer är starkare psykiskt säger dom. Men jag reagerar
bara: 'Nu djävlar ska du vara tyst. Nu djävlar säger du
inte mera.' Inte det att 'nu ska du få stryk så du dör'
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Det är inte så.<< (Ur intervju med Vladimir E.)
En vanlig föreställning om män som misshandlar är att de har
svårt att uttrycka sig verbalt, och slår för att orden tryter. De
män jag talat med förefaller inte sakna ord. Inte heller anger
de ordlöshet som skäl till att slå, snarare tvärtom: De slår för
att de inte vill höra fler ord:
»Det är när hon druckit och blir aggressiv som jag
slagit henne, för det är mitt enda sätt att få tyst på
henne. En midsommarafton var det ett rejält bråk mellan oss. Hon blev mer och mer aggressiv. Jag försökte
stoppa henne, våra kompisar hade försökt stoppa henne men hon gav sig inte. Hon gapade och skrek. När
hon sedan drog mej i håret och klöste mej, då fick det
vara nog. Då slängde jag ut henne och klådde upp
henne ordentligt.
Jag har ibland varit påverkad av ett glas vin när jag
slagit henne, men inte alltid. Jag har alltid vetat vad jag
gjort. Jag har slagit henne med öppen hand för det
mesta. I något fall har jag använt knytnävarna, men jag
har aldrig använt tillhyggen eller sparkat henne. Att
spöa upp henne är det enda språk hon begriper, det
enda som gör att hon får klart för sig att hon gjort något fel och inte kan hålla på som hon gör.
Efteråt när jag slagit henne, då rusar hon ut till grannar
och skriker och gapar om att hon är misshandlad och
anmäler mig till polisen. Samhället tillåter genom sin
lagstiftning att kvinnor får bära sig åt hur som helst
och säga vad som helst. När mannen sätter emot, då är
det olagligt. Det enda jag vill är att ha lite lugn och ro
och kunna prata igenom saker och ting utan att hon
ska vända taggarna utåt och slänga tillbaka allt jag
säger till henne dubbelt värre.<<
(Ur intervju med Nina och Fredrik P.)
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Att stoppa en annan människa genom att använda våld är ett
väl beprövat men föga sofistikerat handlingssätt. På kort sikt
är möjligheterna att lyckas ganska goda, på lång sikt är utgången mer osäker. När det gäller nära relationer är företaget
på lång sikt dömt att misslyckas. En nära relation bygger på
ömsesidighet och omsorg, en våldshandling bygger på det motsatta. En våldshandling förstör den nära relation den våldsamme ville påverka till sin favör.
I ljuset av kvinnans uppträdande under våldsaktens förhistoria betraktade de citerade männen sina handlingar som moraliskt försvarbara, om än inte direkt önskvärda. I dessa utsagor
blev det våld han utsatte henne för till ett gemensamt företag,
vars upphov snarare var kvinnan än mannen. Hade hon inte
tjatat, skrikit och gapat, försökt lämna hemmet med sitt barn
eller slagit sig själv, så hade han inte slagit henne. Denna typ
av berättelse är mycket vanlig och utövar i allmänhet ett starkt
inflytande på kvinnan. När mannen koncentrerar sig kring det
>>skäl<< han menar att han hade att slå henne, riktas bägges uppmärksamhet mot förhistorien. Våldsakten, den del av våldshändelsen där hon är i underläge utan att kunna påverka den
situation han dominerar, kommer då helt i skuggan av våldets
förhistoria.
>>DET TRAPPAS UPP OCH BLIR VÄRRE OCH VÄRRE<<

Ytterligare en form av upplösning mellan förhistoria och våldsakt gav de män prov på som beskrev våldsakten som en del av
grälet. När den verbala aggressiviteten stigit till en viss nivå hade mannen börjat använda fysiskt våld samtidigt som han fortsatt att verbalt attackera kvinnan. Så här beskrev en kvinna en
sådan situation:
»Sedan kan han börja slå mej. Han kan vrida om mitt
bröst ... han kan slå mej i ansiktet så att glasögonen
flyger av och jag inte ser... Det värsta är de nedvärderande ord han säger samtidigt ... 'du äcklar mej din djä-
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vel...nu ska du få' .<<
(Ur intervju med Kristina L.)

När mannen använde fysiskt våld sida vid sida med grälets verbala våldshandlingar, använde han bägge dessa våldsmedel i
samma syfte: Genom att försätta kvinnan i underläge kan han
själv komma i ett överläge. Det är således inte på egna meriter
han räknar med att kunna dominera utan genom att få henne
att underkasta sig.
Mannen till den ovan citerade Kristina beskriver samma situation på följande sätt:
»Hon kan sätta allt på spel i en helt vansinnig diskussion där hon kan låsa fast sej och vara beredd att försvara den mest absurda hållning. Som strategi för att
bemöta mej kan hon så att säga nollställa sej, bli i dimma liksom. Då finns inga samband längre, ingenting att
reda ut, alla löften försvinner. Eller så kan hon bemöta
allt med associationer vid sidan om så att det blir en
absurd diskussion som flyter ut. På det där sättet kan
det aldrig bli jag som får ta och hålla initiativet i en
diskussion. Bara skenbart diskuterar vi det jag dragit
upp. I själva verket styr hon allt. Den där typen av oärlighet skapar en enorm spänning i mej ... så det där har
blivit upptrappningar, större och större bråk. Vi har
kunnat hålla på i tre, fyra timmar.<<
(Ur intervju med Kristina och Carl-Magnus L.)

Denne mans strävan var inte att få kontroll över situationen
för att avsluta grälet. Han ville tvärtom fortsätta gräla men
i en annan form. Han ville bryta den symmetriskt upptrappade interaktionen och ersätta den med en komplementär, där
han själv befann sig i en position av överläge och kontroll. Om
han uppnådde den positionen tänkte han sig att han skulle
lyckas få sin hustru att agera mer i linje med hans önskningar.
Ytterligare ett exempel hur en man kan använda fysiskt våld
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som komplement till verbalt våld när han försöker tilltvinga
sig kontroll över sin hustru, beskrev Pablo J. under ett långt
samtal. Så här berättade han om det sammanhang i vilket den
sista allvarliga våldshändelsen ägt rum:
>>Jag kom hem efter att ha varit ute med några kompisar. Vi hade druckit en del. När jag kom hem började
jag bråka med min fru. Det är så att min fru brukar
ljuga för mig. Hon gör det ganska ofta även om det
inte finns någon anledning. Vi har försökt prata igenom det, men det går inte alls. När jag har druckit
kommer detta för mig. Och då ... jag vet att jag trasslat
till det här... hon har ljugit för mig någonting hemskt ...
jag vet inte alltid om vad ... jag misstror henne ... om hon
bara kunde erkänna så skulle allt vara bra ... denna
osäkerhet gör mej galen, jag vill bara få henne att erkänna och hon säger hela tiden att jag har fel och inbillar mig ... hur skall jag då få ro ... <<
(Ur intervju med Pablo J.)
I mina samtal med Pablos hustru Angela berättade hon om
evighetslånga gräl där han försökt få henne att erkänna än det
ena än det andra som hon inte hade gjort. Hennes försök att
lugna honom med att han inbillade sig lugnade honom ibland
ett kort tag, men mest fick det honom att bli ännu oroligare.
Han var fixerad vid sin önskan att hon skulle >>säga sanningen<<, den >>sanning<< han konstruerat i sitt eget huvud. För att
få henne dit attackerade han henne verbalt och fysiskt. Han
misshandlade henne mycket allvarligt vid flera tillfällen.
>>Jag tror att jag slog henne mest med händerna ... först
i alla fall, sedan blev det säkert någon spark också. Jag
slog henne i ansiktet, i huvudet, jag vet inte hur länge,
man vet ju inte hur länge det håller på. Jag menar man
tänker ju inte så, man blir ju liksom galen ... jag kan
inte säga säkert var jag sparkade henne någonstans, det
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kan ha varit på benen, men på armarna också ... 1... l
oh, nu känner jag mej så djävla ledsen för det här.. .
(börjar gråta) ... 1... l Vad som än händer Angela, jag
älskar dig! Förstår du, jag älskar dej Angela ...
(gråter) ... hon var svullen vid ögonen ... en stor bula vid
ögonbrynet.«
(Ur intervju med Pablo och Ange/a J.)
En fysisk våldshandling som löper parallellt med en verbalt
våldsam handling har inte ett naturligt slut på samma sätt som
den våldshandling som syftar till att avsluta grälet. >>Han slutar inte förrän han är totalt utmattad<< är Kristinas svar på min
fråga om när hennes man slutar att slå. Konsekvenserna av en
sådan våldshandling blir därför ofta allvarliga för kvinnan.
Inte någon av de män som menade att de brukat fysiskt våld
som en del av ett gräl hade stannat vid att bruka ett lindrigt
våld. I ett av fallen var våldet mycket allvarligt och kvinnan
nära döden.
>>JAG VILLE GÖRA NÅGONTING LIKA
VIDRIGT SOM HON HADE GJORT<<

Två av de par jag talade med berättade inte om något gräl som
våldsaktens förhistoria. Bägge kvinnorna beskrev våldshandlingen som något som hänt utan någon förvarning, plötsligt,
som i stundens ingivelse. Männen gav den rakt motsatta beskrivningen. De menade att det var fråga om noga planerade
händelser. Bägge dessa äktenskap var stadda i upplösning. Den
ena av männen hade varit våldsam även någon gång tidigare
under äktenskapet, och detta beteende fortsatte när paret låg i
skilsmässa. Vid senaste våldstillfället hade han väntat ut henne vid tunnelbanan, attackerat henne bakifrån, slagit till henne i ansiktet och sedan tagit tag i hennes hår och dragit iväg
med henne. Han förklarade sitt handlande med att han ville
visa henne och omvärlden att hon >>inte kunde göra hur som
helst med honom<<.

Kvinnan i det andra paret blev utsatt för en mycket allvarlig
våldshändelse i det hem som tidigare varit parets gemensamma. Mannen hade kommit för att träffa sin son. Aven han var
angelägen att markera att det >>inte gick att göra hur som helst
med honom<<. Omvärlden borde få klart för sig vilken lågt stående kvinna han varit gift med, trots att hon uppträdde som
om det var det motsatta som gällde:
>>Jag fick en ide från en film. Den handlade om en man,
en aktad företagsledare, som ständigt terroriserats av
sin fru. Till slut står han inte ut längre. Han tvingar
henne att gå ut naken mitt bland folk och bli utskämd
inför alla.
När jag gick hem till Lisa (f d. hustrun) var jag så helt
svart av hat att det går inte att beskriva. Ingen som inte
varit med om det kan någonsin förstå. Jag hade en stor
kniv med mej. Jag hade aldrig tänkt använda den men
jag behövde den att hota henne med. Jag ville alla som
bodde i vårt tjusiga villakvarter skulle få se vilket ynkligt kryp hon var.
Till en början gick allt bra, jag tvingade henne att ta av
sig kläderna. Men jag lyckades inte få ut henne. Hon sa
ingenting, gjorde ingenting. Hon rörde sig bara inte.
Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag tänkte att jag
ville göra något lika vidrigt som hon hade gjort ... jag
tänkte att jag knullar henne istället ... jag fick ner henne
på golvet ... vi hade något slags sex [rösten blir svagare
och svagare] ... det värsta var att Mattias stod i köket
och måste ha sett på ... <<
(Ur intervju med Ismeth D.)

Så här beskriver Lisa samma händelse:
>>Vi drack kaffe. Plötsligt reser han sig och drar fram en
stor kniv ur sin jacka. Alltså, han har haft en stor jacka
på sej hela tiden, jag tyckte det var konstigt. Så har han

haft den för att gömma en stor kniv, en brödkniv tror
jag det var... minns inte så bra ...
Han höll den framför mitt ansikte och hotade att döda
mej. Jag minns att jag tänkte att jag måste få hjälp ...
jag försökte dra mej ut i hallen. Han kom efter. Han
tog mej i kläderna, han slet mej i håret, knuffade mej ...
upprepade hela tiden att jag skulle ta av mej kläderna.
Jag var liksom helt stel, oförmögen att överhuvudtaget
röra mej. Han fortsatte knuffa mej mot dörren ... jag
vet inte hur kläderna kom av... Så drog han ner sina
byxor och tvingade mej att ... [nästan ohörbart] suga
honom ... så tvingade han mej att böja mej ner [börjar
gråta] och tvingade sej på mej bakifrån ... Hela tiden
med kniven mot mitt ben, mot min kropp. Jag trodde
han skulle döda mej. Så slutade han plötsligt och sa
nånting i stil med att jag 'hade fått det jag behövde'. Så
drog han på sej sina byxor och försvann.«
(Ur intervju med Lisa D.)

Ismeth uppnådde aldrig sitt mål. Han fick aldrig Lisa att
skämma ut sej inför grannarna. Han fick aldrig uppleva den
känsla av upprättelse han så hett eftersträvade. Han dömdes
till ett långt fängelsestraff för grov våldtäkt och misshandel.
Ismeth och Lisa är det enda par som berättar om sexuellt färgat våld i samband med våldshändelsen. Andra par talar om
sexuellt samliv som något som knappast existerar: »Att kalla
vårt sexliv för kyligt är att missa poängen, tala hellre om en
tom frysbox. Det är något som inte förekommer i den här familjen<<, säger Fredrik P. Ytterligare andra par talar om det sexuella samlivet som något som förenar:
>>Jag såg ett TV-program häromkvällen. Där sa man,
att när sexlivet är riktigt bra, då fanns en massa lekfullhet. Så är det mellan Mats och mej. Det finns allt det
där som man behöver, mycket lekfullhet, mycket ömhet. Då bryr han sig verkligen om mej. Man skulle väl
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kunna säja att vårt förhållande är ett passionerat förhållande.<<
(Ur intervju med Annika R.)

Kvinnor berättar om en handling
med svåra konsekvenser
Männen och kvinnornas berättelser om vad som skedde under
våldsakten skiljde sig åt på nästan varje punkt. När männen
talade om bråk, talade kvinnorna om misshandel. När männen
talade om att de försökt att få kvinnan lugn, talade kvinnorna
om att de blivit ordentligt sönderslagna. När mannen talade
om att han reagerat >>som en människa<<, talade kvinnan om
att hon slagits till marken. När jag ställde frågan vad det var
som hänt började männen tala om våldets förhistoria. När jag
ställde samma fråga till kvinnorna började de berätta om själva våldsakten och de konsekvenser denna fört med sig. De talade om hur fysiskt smärtsamma våldshändelserna varit för
dem- utan att direkt beskriva denna smärta. Den var närvarande i deras berättelser, men hade inte något tydligt uttryck,
inte något namn. Detta är värt att reflektera över.
I boken The Body in Pain beskriver den amerikanska sociologen Elaine Scarry (r 9 8 5) smärta som stum. >>Den fysiska smärtan har ingen röst<<, skriver hon, >>den fysiska smärtan är förborgad i den lidandes kropp<<. Vi saknar ord för att dela denna upplevelse med andra menar Scarry, och citerar Virginia
Woolf: >>Engelska språket kan förmedla Hamlets tankar och
Lears tragedi, men det har inte ord för att överföra upplevelsen av rysning eller huvudvärk. Varenda skolflicka som blir kär
kan använda Shakespeares eller Keats ord för att formulera sin
kärlek, men när en plågad människa skall beskriva sin huvudvärk för sin läkare sviker orden.<< (Min översättning.) Om
Woolfs uttalande är giltigt för vanlig huvudvärk är det på ett
än mer dramatiskt sätt giltigt för den svåra och utdragna plåga som är en misshandlad kvinnas följeslagare. I glömskans

och förvirringens tystnad märks inte språkliga brister. När hennes berättelse växer fram kan hon komma att ge sin smärta en
alltför obetydlig plats helt enkelt därför att hon saknar ord.
Om beskrivningar av fysisk smärta saknades i kvinnornas berättelser, så förekom däremot en mångfald beskrivningar av
rädsla och försök att undkomma mannens våldsamhet. Detta
är Angela J :s berättelse:
>>Han kom hem sent på kvällen och började bråka. Jag
tror det var för att jag anmält honom för misshandel
några veckor tidigare ... han sa att det var mycket dumt
gjort, att det bara ledde till att barnen fick sitta emellan.
Att det skulle hindra dem från att leva ett riktigt familjeliv... men jag har svårt att komma ihåg, det blir alltid så
när han slår mej så mycket. Han tror hela tiden att jag
ljuger, om allting liksom, han får för sig att jag inte vill
honom väl... att jag tänker en sak och säger en annan ...
att jag inte går att lita på. Han står inte ut med tanken på
att jag kan ha tankar alldeles för mig själv.
Han slog mej i ansiktet med knytnävarna ... han sparkade mej över hela kroppen. Jag blödde mycket ... jag var
så rädd för han verkade som vansinnig ... jag tänkte bara
på hur det skulle gå för barnen om han slog ihjäl mej, att
jag måste komma undan på något sätt ... när han slutat
slå gick jag in i badrummet för att tvätta mej. Då kom
han efter och fortsatte att slå med knytnävarna. Det
stänkte blod på väggarna. Då slutade han att slå och sa
åt mej att tvätta badrummet. Han gick själv och torkade.
Så gick han ut i någon timme. Jag var helt slut, men
det var över och jag levde. När han kom hem hade
han en kompis med sej. De gick och satte sej och drack i
köket. När kompisen gått hem började han igen ... höll
hela tiden på med att jag skulle berätta som det var, så
skulle allt bli bra ... jag förstod inte vad han menade.
Barnen vaknade och började gråta. Då lugnade han sej
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och blev väldigt ledsen, sa att allt måste få ett slut och ville att vi alla skulle gå till polisen och anmäla.
Så ångrade han sej och jag fick ta emot ytterligare slag.
Sedan var det som han inte orkade mera, för han somnade. Det var nästan morgon. Jag tog upp barnen och vi
gick till dagis. Där blev de alldeles förskräckta när dom
fick se mej. De ringde efter en ambulans direkt.«
(Ur intervju med Ange/a J.)
När kvinnorna berättade om våldsakten var deras berättelse
ofta förankrad i det vidare sammanhang som deras individuella livsprojekt utgjorde. De talade om männens våld och hur
det orsakat rädsla och sorg inte enbart då de utsattes för det,
utan hur det påverkat hela deras liv:
>>Oh, jag hade så mycket drömmar som liten. Jag var
jätteduktig. Jag var ensam flicka mitt emellan sex bröder. Min pappa var chef för ett stort företag. Vi var inte
rika men vi hade det bra och höll ihop. Vi studerade
allihop. Jag hade egentligen alla möjligheter. Sen plötsligt är man i en annan miljö och allt är ändrat.
Hade jag vetat vad jag vet idag, då hade jag aldrig flytt
tillsammans med honom. Jag förlorade allt för hans
skull. En man som jag gjort allting för skulle aldrig
göra mej ledsen. Men han gör mej ledsen, mycket ledsen och han skadar mej. Det kan jag aldrig glömma.
Det är mycket svårt.
När jag var liten var jag jämt glad. Nu är jag en mycket
ledsen flicka, pessimistisk. Nu orkar jag ingenting. Jag
blir hemskt dålig ibland, det är som jag skulle svimma,
jag vet inte vad det är som händer. Jag blir fruktansvärt
yr, det är svårt, man blir ledsen av det där. Jag som
alltid varit stark, velat fram, visat upp mig.<<
(Ur intervju med Fathima Q.)

Trots att mannen och kvinnan varit med om en händelse de i

stora drag beskrev på ett likartat sätt- en förhistoria, ett våldsutbrott, ett efterförlopp - ledde deras upplevelser fram till två
helt olika uppfattningar om vad det var för händelse som ägt
rum. Två skilda förståelseformer existerade sida vid sida.
Majoriteten av män beskrev hur de genom att använda våld
försökt att få kvinnan ändra sitt handlingsmönster i riktning
mot det de ansåg vara rimligt. Majoriteten av kvinnor såg en
önskan hos männen att göra dem illa, att skada och förstöra.
Det gjorde dem förtvivlade, de förstod det inte. Speciellt inte
mot bakgrund av det gemensamma parprojekt de bägge var i
färd med att utforma:
>>Man tänker att allting ska bli bättre. Därför stannar
man. Men ingenting blir bättre ... ändå stannar man.
Man är antagligen lite dum. Men när vi träffades. Vi
var så unga, allt var så annorlunda. Vi hade sådana
drömmar... vi drömde om ett bättre liv tillsammans ...
om hem, om barn ...
Han var så glad. När han var riktigt glad tog han fram
dragspelet ... Hade det inte varit för den där drömmen
hade jag gått för länge sen.«
(Ur intervju med Ruth H.)

Kvinnorna berättade om hur de utvecklat olika strategier för
att skydda sig. Det vanligaste var att på olika sätt försöka tala
honom ut ur situationen, när de förstod att han var på väg att
börja slå. Om detta inte lyckades - eller om kvinnan börjat
tröttna på att ständigt vara den som avvärjde våld- återstod
att försöka fly:
>>Jag blev så rädd ... jag rusade ner i tvättstugan och
gömde mig. Jag vet inte hur länge jag var där. Sen gick
jag ut och då hade Vladimir försvunnit. Några veckor
senare hände samma sak, fast då rusade jag ut och
ringde polisen.
Det var som om det inte gick att prata med honom
I
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längre. Jag har ju alltid kunnat lugna ner honom ...
nu gick det inte längre ... eller kanske var det att jag inte
ville. När det är en sådan situation att det är ett sådant
bråk att jag inte tycker att jag kan ge mej, för jag anser
att jag har rätt ... då vill jag inte lugna ner honom. Det
skulle betyda att jag fick ge mej och det skulle vara
som att erkänna att jag har fel. Fast jag anser att jag
har rätt, om du förstår vad jag menar. Så det är inte
bara för att inte förlora bråket, det är för min självkänslas skull också, men det där gör ju att jag blir mera
rädd ... jag vet ju inte vad han kan ta sig till ... <<
(Ur intervju med Irene E.)

Kvinnornas sätt att beskriva våldshändelsen tenderade att ändras över tid. Under våra första samtal stod rädslan och våldets konsekvenser för det egna livsprojektet i fokus. Senare
kom konflikten mellan våldshändelsen och det gemensamma
parprojektet att dra till sig störst intresse. Detta gällde speciellt
för de kvinnor som ville försöka leva kvar i äktenskapet.
Frågan om våldets konsekvenser tonades ner till obetydlighet,
kvinnorna talade inte längre om hur rädda de varit. Under de
gemensamma samtalen med de par som fortsatte tillsammans
var diskussioner om de egna livsprojekten av underordnad betydelse.

Faktorer som påverkar våldshändelsen
BETYDELSEN AV TIDIGARE VÅLDSERFARENHET

De män och kvinnor jag talat med har uppvisat de mest varierande erfarenheter av våld i sina ursprungsfamiljer. Fyra män
och fem kvinnor beskrev sig som bortskämda. De hade blivit
omhuldade, deras behov av omsorg hade blivit mer än väl tillgodosedda. Victor V. ansåg sig höra till denna kategori:
Maria: Alltså, han blev vad man kan kalla bortskämd!
Helt otroligt faktiskt. När det regnade höll hans mamma honom hemma från skolan för att han inte skulle
I
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bli blöt. Han gillade inte fukt och kyla. Inte sant,
Victor? Din mamma berättade det för mej.
Victor: Jo, visst var det väl så [skrattar generat].
Dom gjorde allt för mej, faktiskt.
Fyra av männen och tre av kvinnorna hade blivit svårt misshandlade som barn. Ytterligare två män och tre kvinnor beskrev sin barndom som otrygg och våldsam. De växte upp i familjer där fadern var alkoholist. De hade fått stryk, men ville
inte kalla det misshandel. Några hade sett sin mor bli slagen.
Fyra män och fyra kvinnor menade att de haft en tuff barndom, karaktäriserad av brist på pengar och en far som var
mycket sträng, på gränsen till grym. Sex av männen och fem
av kvinnorna, slutligen, beskrev sin barndom som normal, och
menade att den >>inte varit speciell på något sätt<<. Deras erfarenhet av våld inskränkte sig till att fått >>en smäll eller åthutning någon gång<<.
På min fråga om hur de såg på sambandet mellan sina tidigare erfarenheter av våld och de nuvarande, svarade de kvinnor
som menade att de blivit bortskämda under sin uppväxt att
mannens utbrott inneburit en chock. De hade aldrig trott att
något sådant skulle hända:
>>Jag har aldrig fått stryk av mina föräldrar, inte så
mycket som smäll en gång. Jag tror att det var därför
jag reagerade så starkt på det som hände. Jag blev
chockad. Aldrig i min vildaste fantasi hade jag trott att
något sådant skulle kunna hända mej. När jag växte
upp, det är klart att folk blev arga på varann och skällde - men slogs, aldrig. Det är så fel.<<
(Ur interviu med Irene och Vladimir E.)

De män som menade att de blivit bortskämda som barn strävade efter att deras hustrur skulle ta vid där mamman slutat:
>>Jag väntade länge med att gifta mej ... man hade ju
sina ideal. Jag ville ha det som det var hemma. Min
I
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pappa kom hem varje kväll till dukat bord och allt det
där. När jag blev så gammal att jag började tänka på
äktenskap ... det var det jag ville ha ... min pappas liv
verkade så idealiskt ... men det blev inte alls så. De
flickor jag träffade hade inte alls vuxit upp som jag ...
du vet, när jag märkte att de inte ens kunde koka tevatten ... [skrattar] då sände jag bort dom direkt! Med
Sonja var det annorlunda. Det såg jag med en gång.<<
(Ur intervju med Sonja och Per B.)

Två tydliga mönster i de beskrivningar av sambandet mellan
dåtidens och nutidens våld var synliga i de svårast barnmisshandlade männen och kvinnornas utsagor. Dessa mönster kan
beskrivas i termer av underkastelse eller protest:
>>Jag har blivit slagen så mycket så jag tror det måste
vara något fel på mej. Alltså, jag har blivit så mycket
slagen, jag har varit med om så mycket hemskt att det
inte kan ha varit många andra som varit med om något
liknande ... jag fick mycket stryk som barn, jag tror jag
var busig som barn. Efter tolv år var jag inte busig
längre ... då hade jag förvandlats till en person som gick
omkring och bad om ursäkt för att hon levde, ungefär... jag blev slagen i mitt förra äktenskap, jag har blivit överfallen och våldtagen ... förstår du? Det kan ju
inte vara riktigt normalt.
Jag orkar inte med mej själv. Jag avskyr när det är rörigt och ofärdigt, hela mitt liv är rörigt och ofärdigt,
men jag gör ingenting åt det. Jag har blivit tjock, skulle
lätt kunna göra något åt det. Jag var tävlingssimmerska
som ung, nu kommer jag aldrig iväg till simhallen. Jag
skulle vilja ha ett arbete och jag skulle vilja ha det trevligt hemma ... jag har inget arbete och jag har det inte
trevligt hemma.<<
(Ur intervju med Viveka N.)

Nina P. har erfarenheter som i mycket liknar Vivekas. Nina
framställer dock sina erfarenheter på ett helt annat sätt:

(lP) »Sedan hörde det ju till bilden att Anita [modern,
min anm.] och jag slogs.«
(l) ,, Fysiskt slagsmål alltså?<<
(lP) >>Ja, det var fullt slagsmål. Kastat grejer på varandra. Hon bultade mej gul och blå. Det var piskkäppar
och jag fick gå ut och hämta eget ris och blev instängd i
skrubben och städskåpet ... hela köret. Blev slagen i
ansiktet med disktrasan.<<
(l) >>Visste din pappa om det här?<<
(lP) >>Ja, han gick och låste in sej. Han grät många
gånger. Hon ropade på honom att han skulle komma
och hjälpa henne att slå mej, men det gjorde han aldrig.
Jag tror att jag var arg jämt. Från det jag var 12 år flyttade jag runt i släkten. Jag var så bråkig att ingen orkade med mej ... För min del är det ju så att det är så himla
krångligt alltihopa med släkten. Jag kommer inte från
några vanliga människor. De är världens konstigaste.
Det är ständiga bråk i släkten, och det är jag som är
slagpåsen.
Alltså, jag är en sån som aldrig kan glömma en oförrätt. Vissa människor har lätt för det, inte jag. Det blir
sår som aldrig läks, ilska. Jag kan inte acceptera sådant.<<
(Ur intervju med Nina och Fredrik P.)

I de barnmisshandlade männens utsagor saknades mönstret av
underkastelse. Tydligare framstod protesten. Såhär berättade
Fredrik P.:
>>För det mesta bet jag ihop. Någon gång grät man väl
och bönade och bad om förlåtelse, men normalt sett så
bet man väl ihop. Det var ju också så att de första smällarna kändes värst, sen började man domna och då kunI
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de man ju lika gärna hålla truten.
Jag funderade ibland på vad man skulle kunna göra, men
kom alltid fram till det där att jag kommer inte ifrån det
på något sätt. Alltså, jag klarar mej inte själv, jag är inte
myndig, jag är tvungen att härda ut till den dag då jag
kan dra definitivt. Det är klart syrran och jag satt och
funderade ibland på hur vi skulle kunna hämnas.
Av någon anledning blev både syrran och jag hackkycklingar i skolan. Jag var rätt liten till växten. Man var en
liten dum typ helt enkelt. Men jag har ju aldrig varit slagskämpe eller gått ut och muckat gräl med folk. J ag har
aldrig tyckt det var roligt att slåss. Det fick man ju nog av
hemma. Däremot har man ju försökt bita ifrån och freda
sej om man blivit på-hoppad.
Sista gången jag fick stryk av honom var jag femton. Ja,
jag hade väl slagit tillbaka någon gång innan, men aldrig
ordentligt. J ag slog till honom ordentligt och lämnade
honom liggande på hallgovet. Så gick jag hemifrån och
sa tack och adjö. Jag flyttade hemifrån strax efter. Sedan
har han någon gång ytterligare lyft handen, men då nöp
jag till honom direkt. Sedan har han inte vågat. Har han
bara visat något tecken har jag bara ställt mej precis så
som att jag bara tänkte klippa till honom och då räckte
det, då vågade han inte.<<
(Ur intervju med Fredrik och Nina P.)

Av dessa varierade erfarenheter av våld i ursprungsfamiljen
kan man dra följande slutsatser:
- att en man kan misshandla sin hustru, och en kvinna kan bli
misshandlad av sin man utan att någon av dem har erfarenhet
av våld i sin ursprungsfamilj
- att kvinnor utan tidigare våldserfarenhet tenderar att ta
mycket starkt avstånd från det äktenskapliga våld de blir utsatta för.
- att kvinnor som utsatts för misshandel i barndomen tende160

rar att reagera antingen med underkastelse eller protest, män
tenderar att reagera mer genomgående med protest.
ALKOHOLENs ROLL

En stor del av den litteratur som behandlar våldsbrottslighet i
allmänhet, och familjevåld i synnerhet, tar upp frågan om sambandet mellan våld och alkoholbruk. De två amerikanska familjevåldsforskarna Glenda Kaufman Kantor och Murray
Straus har gått igenom I 5 undersökningar om hustrumisshandel som behandlar detta samband. De fann en mycket motsägelsefull bild. Alkoholpåverkan hade rapporterats i 6 % av fallen i den undersökning som fann det svagaste sambandet, och
upp till 8 5 % av fallen i den undersökning som fann det starkaste sambandet. Kaufman Kantor och Straus menar att dessa
stora skillnader delvis kan förklaras av en oenhetlig och bristfällig metodologi. I en egen undersökning av 5. I 59 par fann
de ett mycket starkt samband (Kaufman Kantor och Straus
I990).

I min undersökning fann jag att alkoholen inte kunde förklara
mycket när det gällde våldets uppkomst, men däremot ha betydelse för vilka former det kom att anta, och vilka konsekvenser det fick. Män kan slå med eller utan alkohol i kroppen, kvinnor kan bli slagna vare sig de är påverkade av alkohol eller ej. Däremot tenderar kvinnans skador att bli allvarligare om mannen eller hon själv är alkoholpåverkad. Det förefaller som om bägge parter då får svårare att kontrollera situationen. Kvinnan får svårare att skydda sig själv, han får problem med att hålla sin våldsamhet inom rimliga gränser
(Hyden I994 s. 96-99).
VÅLDETS VITTNEN- BARNEN

Var kommer barnen in? frågar sig någon. Det är deras föräldrars berättelser som är bokens huvudtema. Att nedteckna barnens berättelse utgör ett lika stort arbete och kräver lika stort
utrymme, det vill säga en egen bok. Som avslutning på detta
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kapitel vill jag ändå föra en diskussion om barnens situation i
detta drama.
Det våld mannen utsätter kvinnan för äger rum i barnens hem
och utgör en del av deras livsmiljö. Barnens berättelse ter sig
av nödvändighet annorlunda än föräldrarnas. Mannens berättarposition karaktäriseras av att han är förövare till våldet,
kvinnans av att hon är dess offer, barnens av att de är våldets
vittnen. De är dock inte vittnen i meningen utanförstående betraktare. Det är en psykologisk omöjlighet att inta en sådan position inför en händelse som är en del av ens egen livsmiljö.
Detta gör barnen till delaktiga vittnen i en situation de inte själva valt eller ansvarar för. De måste på något sätt förhålla sig
till och uppträda i den livsmiljö som är deras.
För att få en uppfattning om vad som kännetecknade barnens
position som delaktiga vittnen, gjorde jag en genomgång av
I 4 I polisanmälningar och förundersökningsprotokoll (Hy den
I994; s.I22-I25). I dessa fanns angivet att I03 av paren sammanlagt hade I 22 hemmavarande barn. I 69% av fallen fanns
angivet att barnen varit närvarande vid våldstillfället. I 67 %
av fallen där barnen varit närvarande hade barnen sett hur modern blivit allvarligt slagen. I 3 5 % av dessa fall hade de hört
hur modern blivit allvarligt verbalt hotad. I ytterligare 2 5 %
av fallen hade barnen sett hur modern blivit slagen med tillhygge eller annat vapen.
Barnen intog inte en för samtliga likartad position i förhållande till det våld de bevittnade. Tre olika typer av positioner eller förhållningssätt utkristalliserade sig. Samtliga förhållningssätt gav uttryck för barnens strävan att avvärja situationen. I
denna strävan tog barnen på sig olika grader av ansvar.
I 54 av fallen fanns angivet att barnen på olika sätt försökte
undkomma situationen genom att förhålla sig så passiva som
möjligt. De satt gråtande och förskrämda och betraktade vad
som pågick. De sprang in i ett angränsande rum och höll för
öronen. En sjuårig flicka brukade svimma av rädsla. En sjumånaders flicka låg i sin säng i vardagsrummet när modern
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som följd av faderns slag föll rakt över henne. En fyraårig flicka
satt storgråtande i sin mammas famn när pappa hotade med
kniv. En kvinna satt blödande på sängen med den ettårige
sonen tryckt intill sig. Inte någonstans fanns angivet om dessa
barns närvaro påverkat situationen.
I en speciell situation befann sig de ofödda barnen. I fem fall
fanns angivet att modern misshandlats under graviditeten. I ett
av dessa fall uttalade fadern mycket tydligt att han inte ville ha
barnet utan ville att kvinnan skulle göra abort.
I 23 fall fanns angivet att barnen aktivt har ingripit i syfte att
få fadern att sluta slå. Ofta lyckades de med det. Ju äldre barnen var, dess större var sannolikhet för att de skulle ingripa aktivt. I några fall resulterade barnens ingripande i att även de
blev slagna.
Barnens möjligheter att aktivt ingripa var beroende av deras ålder. De mindre ingrep indirekt genom att skrika och dra till sig
uppmärksamhet. Detta kunde resultera i att faderns våldsamhet riktade sig mot barnet i stället för modern, eller så var skriket så högt och förtvivlat att någon granne reagerade.
Skolbarnen ingrep mer direkt. En sjuårig flicka blev vittne till
hur fadern försökte strypa modern. Hon trängde sig emellan
och bönade och bad att han skulle skona hennes mamma. En
nioårig flicka såg sin far slå sin mamma och hota döda henne.
Modern skrek till dottern att hämta hjälp. Flickan var mycket
upprörd och sprang iväg till grannen. På vägen ut
sparkade hon fadern på benet.
Ju äldre barnen i gruppen aktivt ingripande barn är, dess aktivare ingriper de. En I 7-åring bevittnade hur fadern hotade slå
ihjäl modern med en tomflaska. Han gick emellan och vred
flaskan ur faderns hand. En I 6-årig flicka hörde föräldrarna
gräla i rummet bredvid som så många gånger förr. Hon visste
att modern skulle bli misshandlad även denna kväll. Hon bestämde sig för att det måste få ett slut en gång för alla. Hon
ringde till polisen som anlände. När hon förstod att de inte
tänkte ta med sig fadern blev flickan alldeles förtvivlad. Hon
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berättade mer och mer om vad han gjort. Till slut tog de med
sig honom på förhör. Han blev senare dömd till fängelse.
Ett par av barnen försökte att indirekt påverka situationen.
När föräldrarna började gräla började de bråka, bli våldsamma och krävande eller på annat bli sätt besvärliga. Inte sällan
lyckades dessa barn- genom att själva dra på sig föräldrarnas
vrede. De psykosomatiskt sjuka barnen hörde också till denna
grupp. Deras sjukdomssymtom blossade upp samtidigt som
spänningen mellan föräldrarna ökade.
Att leva som aktivt delaktigt vittne till upprepade våldshandlingar kan ge en mycket dubbeltydig upplevelse av makt och
vanmakt: »Mina föräldrar klarar inte det här, jag måste klara
det, jag är den starka och kompetenta.<< Detta ger ett slags påtvingad maktposition. Att misslyckas är livsfarligt. Att vara
svag är livsfarligt. Ett misslyckande föder vanmakt och skuldkänslor: »Jag kunde väl ha försökt litet till.<<
Att leva som passivt delaktigt vittne i strävan att undkomma
våldet innebär att leva med en extrem maktlöshetsupplevelse.
En fem-årig pojke beskriver sin värld som en värld i krig, där
allt är uppgjort på förhand. Allt är totalt, slutet och oföränderligt. En liten flicka stod gömd bakom kläderna i hallen när
hennes älskade pappa grovt misshandlade hennes mamma.
Han blev dömd till ett långt fängelsestraff, föräldrarna separerade och han försvann ur hennes liv. Hon fick aldrig någon
hjälp att förstå vad som hänt. Hon förklarade att hennes pappa var död och att den man som satt i fängelse inte var hennes
pappa utan en annan man.

Efterspel

Varför stannar hon? Så lyder en av de vanligaste frågorna när
det gäller kvinnamisshandeL Frågan rymmer ett avståndstagande från våldshandlingen, men också en underton av kritik av dess offer: En kvinna som fortsätter att leva tillsammans
med en man som misshandlar henne kan inte vara fullt normal.
Märkligt nog är det inte alls lika vanligt att ställa motsvarande fråga när det gäller den misshandlande mannen och undra
över om det kan betraktas som normalt för en man att fortsätta leva med en kvinna han med jämna mellanrum slår sönder och samman. Den vanligaste frågan när det gäller mannen
har i stället handlat om hur det kommer sig att han slår, och
inte bara en gång, utan regelmässigt.
Som jag visade i det första kapitlet har de mest skiftande svar
givits på frågan om varför hon stannar. Från individualpsykologiskt håll har framförts att såväl man som kvinna med största sannolikhet lider av någon personlighetsdefekt som gör dem
oförmögna att fatta förnuftiga beslut om sina egna liv. Från
visst feministiskt håll har man intensivt värjt sig mot tanken
att mannen eller kvinnan skulle kunna vara »onormala<<. Man
menar att kvinnan stannar hos mannen därför att hon successivt kommer att uppfatta våldet som normalt, utan att för den
skull själv vara onormal. Man menar att mannen stannar därför att hans manlighet konstitueras genom att han slår, samt
att han får sexuell tillfredsställelse av att bruka våld mot kvinnor. Detta betraktas som normalt manligt beteende (Lundgren
1993). Inte någon av dessa förklaringar ger något tillfredsställande svar på frågan om varför hon stannar.
Detta beror på att frågan är fel ställd, vilket i sin tur bygger på
den felaktiga iakttagelsen att hon stannar. Den misshandlade
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kvinnan bryter ständigt upp! Varje gång han slår tänker hon
>>jag vill inte vara med om det här, jag vill inte vara här<<. Hon
ger sig omedelbart iväg i sina tankar. För vissa kvinnor är detta psykologiska uppbrott i stunden så påtagligt att kvinnan
upplevelsemässigt flyttar sig ut ur situationen och och gör sig
psykiskt onåbar. Vissa kvinnor ger sig iväg -tillfälligt eller för
alltid. Att föra diskussioner på temat >>varför stannar hon<< är
att ge felaktiga signaler till män om att det går för sig att misshandla en kvinna utan att behöva riskera att bli lämnad.
Av mina intervjupersoner tog åtta av kvinnorna och två av
männen initiativ till uppbrott under den tid vi hade kontakt.
Tre par fortsatte sitt äktenskap, men på kvinnans initiativ levde de >>särbo<<. Sju av paren fortsatte sin samlevnad. Två av
dem förändrade successivt sin relation på ett så genomgripande sätt att jag hyser vissa förhoppningar om att männen inte
kommer att upprepa misshandeln. Inför fyra av dem som fortsatte tillsammans känner jag en större osäkerhet. Förändringar
har skett, men frågan är om de är tillräckligt genomgripande
för att garantera kvinnans säkerhet. Inför ett av paren känner
jag stor pessimism. Om inte ett under sker tror jag att kvinnan
i den familjen kommer att bli misshandlad även i fortsättningen, vilket i sin tur kommer att leda till att även barnen kommer att leva under miserabla förhållanden.
Jag tror att vi skulle komma närmare sanningen, samt få
en mer fruktbar diskussion till stånd om vi bytte ut frågan >>varför stannar hon<<, mot >>vad är det som händer när hon går<<.
För att nå en djupare insikt i denna frågeställning är det nödvändigt att förstå något av det som sker efter det att mannen
slutat slå. Det är viktigt att känna till de faktorer som håller
kvinnan tillbaka och förenar henne med mannen när hon funderar över sitt uppbrott- faktorer som dessutom gör det möjligt för mannen att fortsätta misshandla henne. Dessa tillbakahållande och samtidigt förenande faktorer är:
- den ensamhet som omger såväl mannen som kvinnan i
misshandelns efterförlopp
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- kvinnans rädsla
- parets gemensamt formulerade berättelse om den ljusa
framtid de har för sig
- parets gemensamt formulerade berättelse som förändrar
våldsaktens innebörd.
Lika viktigt är att känna igen de faktorer som för kvinnan ut
ur äktenskapet. Dessa faktorer är:
-det förlorade hoppet om äktenskapet
- längtan efter ett nytt liv
- kvinnans rädsla.
Ytterligare en faktor för kvinnan ut ur äktenskapet- en faktor
som jag aldrig hittills sett någon ta upp i diskussioner om vad
som kan avsluta ett våldsamt äktenskap- nämligen:
- Han lämnar henne.

Ensamhet
För de svårast misshandlade kvinnorna i min undersökning
ledde männens våldsbruk till att de sökte vård på sjukhus eller
hos läkare i öppen vård. De sjukhusvårdade kvinnorna uppmärksammades i allmänhet som misshandlade, medan tendensen var den omvända för dem som sökte öppen vård. Några
av dem antog att läkaren misstänkte att de blivit utsatta för
misshandel, utan att fråga närmare. Inte någon av kvinnorna
tog själva initiativ till att berätta att de blivit slagna. När så hade varit nödvändigt hade de presenterat en >>naturlig förklaring<< till varför en skada eller sjukdomssymtom hade uppstått,
och därmed var saken ur världen. Kvinnorna uttalade sig inte
negativt om det faktum att misshandeln inte mer aktivt förts
på tal. De hade sökt vård för kroppsliga skador och förväntade sig inte någon hjälp med att förändra sin livssituation.
För de män som grovt misshandlat sina hustrur blev ett polisingripande våldets omedelbara konsekvens, inte sällan med
häktning, åtal och fällande dom som följd. De män som häktades upplevde isoleringen i häktet som något av det värsta som
hänt dem i livet. De fick inte ha kontakt med yttervärlden, och
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de visste inte om kvinnorna lämnat dem. De visste inte om
barnen tagit avstånd ifrån dem, och de visste inte hur vänner
och bekanta reagerat. I jämförelse med det de upplevt under
häktestidens isolering upplevdes rättegång och fängelsevistelse
som mindre känslomässigt påfrestande. Det föreföll som om
det ritualiserade rättegångsförfarandet gav männen en möjlighet att skjuta ifrån sig känslor av skuld och oro. Under domstolsförhandlingarna befann de sig i en process där allmänna
åklagaren var den motpart som försökte >>sätta dit<< dem. De
hade en försvarare vid sin sida. I denna situation låg det nära
till hands att uppbåda ilskna känslor av kränkthet och orättvisa, och skjuta bort känslor av skuld. Skuld blev till något för
åklagare att påvisa och för den tilltalade mannen att avvisa.
När det gällde de kvinnor som misshandlats medelgrovt eller
lindrigt, var det endast i undantagsfall som någon ingrep till
kvinnans skydd och stöd eller ställde mannen till ansvar. För
dessa kvinnor ledde våldet ofta till tystnad mellan makarna,
följt av att de bägge gått och lagt sig av utmattning. Inte sällan
lämnade den ene eller bägge hemmet. Om kvinnan lämnade
hemmet sökte hon i allmänhet stöd av släkt och vänner eller
vände sig till ett kvinnohus. Det var i anslutning till ett sådant
uppbrott kvinnan hade anmält mannen för polisen. Om misshandeln varit medelgrov eller lindrig, ledde anmälan i allmänhet inte till åtal eller till någon annan tydlig reaktion från polisens sida. Tendensen var snarare den att anmälan lades åt sidan i avvaktan på att någon utredare hade tid att ta sig an den.
Detta förfarande resulterade i en långsam handläggningsprocess som inte sällan utmynnade i att förundersökningen lades
ner därför att brottet ej gick att styrka.
Polisens saktmodiga sätt att handskas med dessa ärenden kan
ha hängt samman med att de män och kvinnor jag talade med
bodde i ett polisdistrikt i Storstockholm som var känt för sin
höga andel våldsbrottslighet. Utredningar om mord, dråp och
grova våldtäkter hörde till polisens vardag. I denna situation
fick mindre allvarlig misshandellägre prioritet. Tyvärr tender68

rade såväl männen som kvinnorna att uppfatta polisens sätt att
handlägga dessa ärenden som ett uttryck för att dessa handlingar ur rättslig synpunkt var legitima, och därför inte krävde
polisiära åtgärder. Det är möjligt att förhållanden numera har
förbättrats. Under de senaste åren har en omfattande utbildningsverksamhet ägt rum inom polis-, åklagar- och domstolsväsendet. Syftet med denna verksamhet har varit att förbättra
rättsväsendets sätt att handskas med de ärenden som rör kvinnamisshandeL
En påfallande ensamhet omgav såväl den misshandlade som
hennes misshandlare i våldshändelsens efterspel. Kanske hade
man kunnat förvänta en något kraftfullare reaktion och tydligare närvaro från omgivningen. Få är idag beredda att försvara kvinnamisshandeL Frågan är om de som är beredda att
reagera med kraft inte heller är så många?
Ingen av de kvinnor jag hade kontakt med levde isolerat, i meningen att de saknade ett socialt umgänge. De flesta hade både familj, vänner, bekanta och förvärvsarbete. Endast undantagsvis delgav dock kvinnorna någon annan vad som hänt.
Några försökte aktivt dölja vad de varit med om, andra upplevde omgivningen som skrämd och avståndstagande och menade att kvinnamisshandel inom den närmsta bekantskapskretsen inte är något man vill höra talas om: >>De vill att man
ska lämna honom med detsamma, så är saken ur världen och
de slipper att höra mer.«
I debatten om kvinnamisshandel har framhållits att ett sätt för
mannen att få kontroll över kvinnan är att isolera henne från
omvärlden. Mot bakgrund av den ensamhet som omger kvinnan som ett resultat av att människor drar sig undan, kan man
något cyniskt konstatera att han nog inte behöver anstränga
sig speciellt mycket för att hålla kvinnan isolerad. Dessutom
kan man undra, vem av de två som egentligen är mest isolerad.
I och med kvinnojourernas tillkomst och myndigheternas uttalade ambition att komma till rätta med problemet har tillvaron för misshandlade kvinnor förändrats på ett påtagligt sätt
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under senare år. Få är på motsvarande sätt beredda att intressera sig för den misshandlande mannen, få vill anstränga sig
för att hjälpa honom lösa sina problem. Alla förändringar till
trots är emellertid min uppfattning den att misshandlade kvinnor fortfarande är omgivna av för hög grad av ensamhet. Om
jag ansett att de kvinnor som misshandlats idag får det stöd de
behöver, hade denna bok troligtvis aldrig kommit till.

När kvinnan är rädd - då stannar hon
»Jag vill inte vara rädd längre<<, sade de kvinnor jag talat med.
>>J ag vill vara fri.<< Den rädsla kvinnorna talade om är något
som präglar varje misshandlad kvinnas liv. De talade om den
rädsla som är knuten till upplevelsen av oförmåga att skydda
det egna livet. De talade om den rädsla som har sitt ursprung
i den känsla av maktlöshet som är central i upplevelsen av att
ha blivit misshandlad. De talade om den rädsla som är förbunden med ofrihet genom en känsla av osäkerhet: Tänk om
han gör det igen. Så stannar hon, därför att hon måste ha uppsikt över honom och ständigt kunna bilda sig en uppfattning
om hur stor risken är för att han åter skall slå henne. Så stannar hon, därför att hon är rädd att han skall slå henne
ännu mer om hon lämnar honom.
För omgivningen ter sig hennes beteende absurt. Hon stannar
hos den man som utsätter henne för lidande och plåga - och
ger honom därigenom tillfälle att upprepa sitt beteende. Vad
omgivningen inte ser är att så länge hon är i närheten av
honom, kan hon behålla illusionen att hon har honom under
en viss kontroll. Ger hon sig av förlorar hon den illusionen och
upplever sig helt utlämnad åt sin rädsla, åt hans godtycke och
åt hans hot om att utsätta henne för än värre våld nu när hon
lämnat honom. Så hon drar slutsatsen att hon lika gärna kan
stanna. Hon kommer ändå aldrig att bli fri. En flyttning kan
rent av förvärra hennes situation därför att den kan framkalla
hans vrede, och en flyttning minskar hennes möjligheter att
kontrollera denna vrede. Vad detta resonemang döljer för hen170

ne är att han med största sannolikhet kommer att utsätta henne för allt grövre och grövre våld om hon stannar, ett våld som
hon inte kommer att kunna skydda sig mot nu heller, lika lite
som hon kunde det förut.
Jag menar att en misshandlad kvinnas paradoxala sätt att förhålla sig till sin rädsla - att stanna hos den hon är rädd för och
därmed utsätta sig för ytterligare fara- ur hennes perspektiv
är logiskt och tyvärr också har sin grund i åtskilliga kvinnors
erfarenhet. En stor del av det allvarligaste våld kvinnor utsätts
för sker i samband med separation. Detta vet kvinnan, och hon
stannar för att invänta den tidpunkt då hon känner sig säker
på att hon inte utsätter sig för större fara om hon går än om
hon stannar. Det kan bli en lång väntan.

När paret förenas i berättelsen om en ljus framtid
- då stannar hon
Rädslans bindande kraft är stark. Den gör kvinnan till sin egen
övervakare, en övervakare som inte törs släppa faran ur sikte
av rädsla att förlora kontrollen. Nästan lika starkt bindande
som rädslan är hoppet. Hoppet om ett bättre liv tillsammans.
Hoppet att mannens våldsbruk är uttryck för något speciellt,
något avvikande som inte kommer att upprepas. Inte sällan
döljer detta hopp olika slag av rädsla. Så kan rädslan för att
mannen skall skada det egna livet skrivas om i termer som >>han
har ju så många goda sidor, låt oss se dem och gemensamt satsa på det goda. Låt oss lägga det onda åt sidan<<. Även rädslan
för ensamhet kan skrivas om i nästan samma termer: >>Leva
utan honom kommer sannerligen inte att bli lätt det heller.<<
Detta förhållningssätt kallas >>positiv omtolkning<< i populärvetenskaplig psykologisk litteratur. Det är möjligt att detta slag
av optimism kan vara människor till glädje i vissa sammanhang. När det gäller kvinnor som utsätts för misshandel är det
förenat med livsfara. Det hindrar kvinnor från att se klart och
att rätt bedöma de risker de utsätts för. En vacker tanke om
ljus och hoppfullhet kan lätt dras ett steg för långt och bli till
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idealiserande, förnekande och självbedrägeri. Av erfarenhet vet
kvinnorna - och också männen - att det de hoppas på aldrig
kommer att bli förverkligat, men de intalar sig det till varje pris,
bortom all rimlighet.
Denna hoppets idealiserande kraft är i verksamhet när den
misshandlande och den misshandlade förenas i en berättelse
om en ljus framtid. En förutsättning för att paret skall kunna
förenas på detta sätt är att mannens våld inte varit för grovt.
Ytterligare en förutsättning förefaller vara att mannen ifråga
kraftigt tar avstånd från sitt handlande. Detta avståndstagande kan uttryckas i form av böner om förlåtelse, ett försök till
gottgörande eller i form av en aldrig sinande ström av förslag
till rehabilitering. Eller som en av männen uttryckte det:
>>Enda sättedör mej att visa hur mycket jag tycker om
henne efter att jag burit mej så illa åt är köpa henne
något, som blommor. Ibland har det kunnat ligga en
liten diamantring därhemma.<<
(Ur intervju med Hans A.)

Detta korta citat ger en fingervisning om att något kan ha skett
som rör maktbalansen mellan parterna. Mannen ifråga befinner sig här i en situation där han satt sitt äktenskap i fara genom att ha brukat våld mot sin hustru, och därmed begått en
moraliskt tvivelaktig handling. Från att under våldsakten ha
varit i en överordnad position befinner sig han sig nu i en betydligt mer underordnad position i förhållande till sin hustru.
Han är beroende av henne för att kunna fortsätta äktenskapet.
Utan hennes acceptans av honom som äktenskapspartner och
utan hennes vilja att fortsätta äktenskapet är det förlorat.
Samtidigt som han genom sin våldshandling har markerat total dominans i äktenskapet (>>du håller käften när jag bestämmer<<) och också lyckats i sitt uppsåt (han har fått henne att
hålla tyst) har han försatt sig i en svag position genom att använda illegitima medel i sin maktutövning. För en stund kan
han ha fått uppleva känslan av att vara den som har total makt
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över en annan människa. Han kan till och med ha dragit slutsatsen att hans maktanspråk varit rimliga eftersom de krönts
med framgång- för att sedan upptäcka att han genom sitt sätt
att handla försatt sig i en position av beroende. Och just han
av alla människor, han med sina anspråk på dominans och
kvinnans - inte sin egen - underordning.
För att häva sig upp ur detta underläge använder vissa män
våld återigen och försöker slå sig upp till ett nytt överläge.
Detta beteende utgör dock icke vägen till att rädda ett äktenskap i det långa loppet, men det försätter kvinnor i årsvisa,
ibland i livslånga, tillstånd av fara och rädsla. Och detta trots
att äktenskapet för länge sedan i juridisk mening kan vara upplöst.
De män som har förmåga att inse att ett upprepat våldsbruk
inte är lösningen på det problem deras tidigare våldsutövning
försatt dem i, och som dessutom har förmåga att variera sitt
beteende när det gäller att försöka påverka en annan människa, väljer nu ett annat förhållningssätt. De tar initiativ till förhandlingar i avsikt att rädda äktenskapet genom att ta avstånd
från våldsutövning, markerar beroende, samt försöker leda i
bevis att de trots allt utgör värdiga äktenskapspartners. Det är
dessa män som köper blommor och presenter, gråter, hotar
med självmord. Om mannen i våldshändelsens efterspel tar avstånd från sitt eget handlande och markerar underordning i
förhållande till hustrun förefaller äktenskapet ha jämförelsevis
större möjligheter att överleva. Tyvärr finns det dock ingenting
i detta mannens beteende som ökar sannolikheten för att våldet inte skall upprepas.
De män av dem jag talat med som ansåg sig vara skyldiga till
misshandel markerade kraftigt en position av underordning
och självförkastelse. Såväl i ljuset av det egna livsprojektet som
i det gemensamma parprojektet framstod handlingen i deras
berättelser som djupt förkastlig. För de män som menade att
de varit inblandade i ett bråk var situationen en annan. I sina
egna ögon hade de inte gjort sig skyldiga till en lika allvarlig
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handling som de misshandlande männen. Dessutom ansåg de
att kvinnan hade sin del i det hela. I kvinnornas ögon däremot
hade de gjort sig skyldiga till misshandel.
Paradoxalt nog kan förutsättningarna att lyckas i sina strävanden att förena sig med hustrun efter att ha brukat våld mot
henne inledningsvis vara bättre för den man som menade att
han misshandlade henne, än för den som menade ·att han varit
inblandad i ett bråk. Detta hänger samman med att uppfattningen om vad som hänt i högre grad överensstämde med
kvinnornas egen uppfattning. Händelsebeskrivningen i stort
överensstämde inte i någon högre grad med kvinnornas, men
den ägde i alla fall vissa gemensamma grunddrag. Detta erbjöd
en möjlighet att utgå ifrån något gemensamt. När det gällde
männen som sade sig ha varit inbegripna i bråk var förhållandet det omvända.
De män som talade om bråk var inte i någon större utsträckning beredda att ändra sin uppfattning om händelsen så att den
bättre överensstämde med kvinnornas. De tyckte att kvinnorna själva bidragit till händelseutvecklingen. I allmänhet tyckte
de att hon uppträtt på ett oacceptabelt sätt. Genom att de >>avstod<< från att poängtera detta, samtidigt som de tog avstånd
från bruk av våld inom äktenskapet, kunde även dessa män
närma sig sina hustrur i avsikt att förmå dem att fortsätta vara gifta med dem. En av dessa män >>ursäktade<< sin hustrus beteende med att hon var olycklig för att hon bodde så långt ifrån
sin ursprungsfamilj, en annan anklagade sig själv för att han
inte kunde handskas med fruns häftiga temperament.
Ytterligare en man var av den uppfattningen att hans fru uppträdde aggressivt därför att hon var missnöjd med att vara
hemmafru. Några planer på att ändra på förhållandena ingick
dock inte i hans projekt:
>>Vad som är felet är att min fru varit mer eller mindre
instängd de senaste tre-fyra åren. Tänk dej själv, två
småbarn, en man som jobbar mycket. Och då menar
I74

jag mycket. Ofta från nio på morgonen tilllångt fram
på natten. Egentligen är hon en mycket fredlig person,
precis som jag. Men hon får sina utbrott, precis som
jag. Men jag skulle inte vilja lägga skulden på henne
precis. Instängd fyra år. Knappast sett sin man.
Herregud, till slut hoppar hon så klart på en bara för
att säga >>jag finns också till.«
(Ur intervju med Ove T.)

>>Hon får sina utbrott precis som jag<<, säger Ove i detta citat,
och får oss att tro att dessa >>utbrott« varit likvärdiga. För
hustruns del bestod de av verbalt uttryckta anklagelser. Hon
visade ett uttalat missnöje med honom och deras äktenskap,
samt krävde förändring. För Oves del bestod >>utbrotten« av
slag, sparkar, knuffar och kringkastade föremål. Den anda av
förståelse och samförstånd i äktenskapet som Ove här målar
upp som en bakgrund till våldshändelserna gör det möjligt för
honom att ta avstånd från sitt handlande, samt vända sig till
sin hustru med önskemål om fortsatt samlevnad.
När kvinnan ställs inför en invit om fortsatt samlevnad har hon
för ett kort ögonblick avgörandet i sin hand. Mannens agerande syftar till att få henne att förstå att hennes enda möjliga
svar är ja. En så uppvaktande och tillmötesgående man, en man
som inte tycker om våld, hur kan hon visa bort honom? Vad
skall barnen säga? En förtvivlad man som nästan inte orkar leva, hur skall hon kunna lämna honom? Hon tillskrivs nu all
makt och en överordnad position som innefattar ett ansvar för
den situation de bägge befinner sig i. Han i sin tur avsäger sig
all makt och intar en underordnad position som innefattar en
befrielse från ansvar för den situation de bägge befinner sig i.
Situationen handlar om att ta beslut inför framtiden. Skall den
vara gemensam eller ej? Det är hon som tillskrivs ansvaret för
denna framtid. Säger hon nej, är det hon- inte han- som har
förstört ett äktenskap och splittrat en familj.
I stort sett alla misshandlade kvinnor jag träffat har på olika
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sätt beskrivit vilken börda det är att bli placerade i detta slag
av överordningsposition och tillskrivas makt över äktenskapets existens och ansvaret för familjens fortbestånd. Enligt den
logik som råder under våldshändelsens efterspel är det hon som
har avgörandet i sin hand, eftersom det är hon som funderar
på skilsmässa, han gör det ju inte. Plötsligt står kvinnan där
med Makten Över Äktenskapet- men utan att ha makt och inflytande nog att kunna skydda sig för våld, utan att ha makt
och inflytande nog att förmå honom att sluta slå henne.
Hur hon löser detta dilemma? Så länge hoppet lever svarar hon
>>ja, vi fortsätter. Han har ju trots allt så många goda sidor, låt
oss se dem och gemensamt satsa på det goda<<:
>>Jag vill så gärna tro att det skall bli bättre ... och när han
också vill det och hela tiden säger att det ska bli bättre,
då tror man ju det ... men det blir ju inte bättre. Men då
händer det konstiga, att ju längre man är gift, ju svårare
man haft det, ju mer upprörd och ledsen man blir, desto
svårare blir det att gå. Det är som om man kastat bort sin
tid ... att skiljas blir då en slags bekräftelse på att man
faktiskt har slängt bort en massa tid ... Det är inte det att
jag inte tänkt på skilsmässa ... det har jag gjort i många,
många år. Långt efter det att jag slutat lyssna på hans eviga löften om bättring, faktiskt ... men så är det barnen.
De måste ha en far, det har alltid varit viktigt för mej att
tänka, att inte ta deras far ifrån dem ... min egen far dog
när jag var mycket liten.
Sen har jag tänkt på vad ensam jag kommer att bli ... alla
har en man, en familj. Så har jag tänkt att jag nog kommer att sakna honom i alla fall. Så du hör, det finns en
massa skäl till varför man lyssnar till honom ... man liksom låter honom tända hoppet därför att man så gärna
vill hoppas ... Herregud, vilken röra det här egentligen är,
märker du det?<<
(Ur intervju med Susanne 0.)

De par jag talat med och som om och om igen förenades i hoppet om en ljus framtid, levde samtliga i äktenskap som bägge
parter värderade högt. Äktenskapets stora betydelse spelade
förmodligen stor roll som drivkraft för deras upprepade samgående. Den äktenskapliga livsformen var viktigt för deras individuella livsprojekt och äktenskapet utgjorde det framgångsrika livsprojektets förutsättning. För dem skulle en separation innebära en förlust av det gemensamma parprojektet,
men även det individuella livsprojektet skulle lida en avsevärd
förlust. Det dessa par förenades kring var framför allt en uppfattning att våldet hade alltför svåra och oönskade konsekvenser såväl för par- som livsprojekt. I en ljusare framtid skulle våldshändelserna inte upprepas och deras äktenskap kunde
befrias från de svåra konsekvenserna. Nu skulle deras samliv
helt kunna präglas av det som de bägge värderade högt:

Annika: »Vi vill verkligen fortsätta att hålla ihop, men
en hel del måste förändras. Dom här bråken förstör så
mycket. Vi måste lära oss att tala med varandra utan
att börja bråka. Så måste han förstås sluta slåss, det är
ju klart. Det förstör för mycket ... det förstör allt ... alltså jag blir förstörd i flera dar... rädd ... men det räcker
inte med det om ni förstår vad jag menar. Alltså det är
faktiskt mer än så som behöver förändras.
Jag tror att man kan kalla vårt äktenskap för ett passionerat förhållande. Det går då sannerligen upp och
ner, men det går alltid upp efter att det har varit nere,
om ni förstår vad jag menar... alltså han (Mats) bryr sig
verkligen. Då fattar man ju inte det här med att han
slår mej.<<
Mats: >>Jag gillar inte att bråka. Jag har haft nog av
bråk i mitt liv. Jämt har jag blivit indragen i en massa
bråk och slagsmål. Så jag försöker verkligen att undvika att bråka med Annika. Och så slutar det alltid
med bråk. Jag hetsar upp mej mer och mer. Om jag sen
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har druckit också, då kommer det ut, och alltid på fel
sätt ... Jag har så svårt för att sitta ner och förklara hur
jag ser på saker och ting, hur jag skulle vilja ha det, vad
som är viktigt. Men jag är urtrött på dessa bråk, det är
jag verkligen.«
(Ur intervju med Annika och Mats R.)

Men- för det finns ett men. Bägge vet om det. Våldet upprepas. De vet det, för det är inte första gången de haft en sådan
här ordväxling. Eller tror de varje gång att nu är det faktiskt
slut? Eller trasslar de in sig i en allt större härva av förnekande och självbedrägeri? De vet det inte själva. När paret är mitt
uppe i ett samgående svarar de: »Ja, jag tror att det är slut, för
nu är det så annorlunda mot tidigare.« Efteråt, när allt är över
och äktenskapet på väg att upplösas, kan en eller bägge säga:
»Innerst inne trodde jag inte på det en enda gång.<<

När paret förenas i en berättelse som förändrar
våldsaktens innebörd - då stannar hon
När ett par förenas i våldshändelsens efterspel och misshandeln varit grov finns det inte utrymme för hopp om en ljus
framtid på samma sätt som när misshandeln varit lindrigare.
De grovt misshandlade kvinnorna beskrev den omedelbara reaktionen på mannens våldsamhet som en chock, som stor rädsla, >>det enda man hade i huvudet var att komma undan<<. Så
sökte de hjälp för sina skador och mannen blev föremål för polisingripande.
När paret får möjlighet att träffas igen har det i allmänhet förflutit viss tid och mannen är ordentligt omskakad, inte minst
på grund av de konsekvenser hans våldsbruk visat sig ha för
hans egen del. Han är i allmänhet djupt ångerfull och vädjande. Det är en tämligen ynklig uppenbarelse som närmar sig
kvinnan. Den gemensamma berättelse som sedan formuleras
är av ett speciellt slag.
För den som lyssnar till denna berättelse är det svårt att bilda

sig en uppfattning om vad som egentligen har hänt. Berättelsen
kännetecknas av upprepade glidningar i språket och innehållet, vilket skapar en känsla av förvirring. Det som sker kan bäst
beskrivas i termer av att våldsaktens innebörd gradvis förändras.
Att förändra innebörden av en händelse som misshandel är inte något enkelt företag. Det som paret står inför är en händelse som kan formuleras på följande sätt, i en manlig och en
kvinnlig version:
Jag har misshandlat min hustru
Jag har blivit misshandlad av min make
Så som våldshändelsen beskrivs här utgör den ett allvarligt hot
såväl mot det gemensamma parprojektet som mot de individuella livsprojekten. Att tänka på sitt äktenskap som ett där
misshandel kan äga rum eller att se sig själv som misshandlare eller misshandlad, är svårt. Att hålla fast vid tanken så
länge att den blir till en del av ens egen identitet är näst intill
outhärdligt.
Det jag lärde mig genom att noga lyssna till svårt misshandlade kvinnors berättelser och genom att likaså lyssna noga till
vad de män hade att berätta som misshandlat dem, var att det
går att tala om dessa händelser på ett sådant sätt att innebörden blir en annan än den i de två meningarna ovan. Jag fann
att det var möjligt byta ut meningens subjekt, det vill säga förövaren. Jag fann att det likaså var möjligt att byta ut meningens predikat, det vill säga våldshandlingen. Jag fann att det
även var möjligt att byta ut meningens objekt, det vill säga
våldshandlingens offer.
NÅGON ANNAN SLOG MIG/MIN FRU

Ett av de vanligaste sätten att byta ut meningens subjekt var
att låta alkoholen anta mannens roll. Det var då inte längre
mannen som var förövare, utan alkoholen. Det var alkoholen
som övermannat honom och verkat genom honom. Det var
alkoholen som fått honom att utföra de mest vidriga handI79

lingar. »Jag var så full så jag visste inte vad jag gjorde<<, var en
vanligt förekommande manlig beskrivning av vad som kan ske
när alkoholen tagit kommandot över en människa. Två exempel på vanligt förekommande kvinnliga beskrivningar av vad
som sker när alkoholen tagit mannen i besittning, är följande:
»Det är när han dricker som han blir elak, och det är
när han är elak som han slår mig. När vi bråkar och
han är nykter, då är det annorlunda. Då är han världens underbaraste.<<
(Ur intervju med Irene E.)

»Det är inte lätt för mig att beskriva honom, för han är
två helt olika personer. En när han är nykter och en när
han är full. När han varit utan sprit ett par veckor då
är han sig själv. Då är han en glad och trevlig människa, men han är också väldigt blyg. Jag tror att det är
därför han dricker / .. ./ Han spelar dragspel. Så när han
är sig själv och är glad, då sjunger han och spelar dragspel. Men när han dricker, då blir han rastlös på något
sätt. Då behöver man inte säga någonting till honom
förrän han blir arg. Han kan bara gå omkring här för
sig själv och svära och säga djävla ... nej, jag vill inte
säga vad han säger.<<
(Ur intervju med Ruth H.)

Resonemangen här går ut på att med alkohol i kroppen är mannen >>inte längre sig själv<<. Alkoholen förvandlar honom.
Alkoholen tar det bästa av honom, det vill säga, det som kvinnan tycker om och som gör att hon villleva tillsammans med
honom. Samma typ av resonemang förde den man med >>två
poler i huvudet<< som var citerad i förra kapitlet. Det var hans
egendomliga kroppskonstitution som låg bakom hans misshandel av hustrun, inte han själv.
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JAG/MIN MAN SMÄLLDE TILL HENNE/MIG

När det gällde att mer i detalj redogöra för sitt agerande, använde männen gärna förminskande beskrivningar:
»Det är klart, man ruskar väl om henne ibland när
man blir förbannad, det gör man ju.<<
(Ur intervju med Irene och Vladimir E.)

»Jo, jag har väl klappat till henne ibland. Det är inte
lätt att få stopp på henne annars. Hon är så fruktansvärt svartsjuk och tjatig.<<
(Ur intervju med Paul 0.)

Efter att mannen >>klappat till<< henne vårdades kvinnan på
sjukhus i två veckor för skador på trumhinnan. Hörseln gick
endast delvis att rädda.
Påfallande många kvinnor ändrade sin beskrivning av våldshändelsen allt eftersom tiden gick. Grovt våld kunde då benämnas >>han smällde till mej<< eller >>han flög på mej«. Hela
våldshandlingen kunde också bli utbytt och beskriven som substitut för en annan handling, såsom tal:
>>Alltså, ibland har jag tänkt ... att slåss det är hans sätt
att tala. Han har alltid haft så nära till känslor. Jag har
tyckt om det, varit lite avundsjuk nästan ... jag är mer
den intellektuella typen. Men han har alltid varit tvärtom ... haft svårare att uttrycka sig i tal.<<
(Ur intervju med Lisa D.)

MIN MAN/JAG SLOG NÅGON ANNAN

>>Jag kan verkligen vara för d jäklig ibland ... säga de
hemskaste saker... verkligen vara elak. En riktig grälkärring, om du förstår vad jag menar. Jag gillar inte alls
dom där sidorna hos mej själv, jag försöker verkligen
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hålla i mej. Han gillar det inte heller. Det är då han ger
sej på mej ... när grälkärringen kommer fram ... <<
(Ur intervju med Ulla A.)

Ett återkommande drag i Ullas berättelse var att hon beskrev
sig som >>en riktig grälkärring«. Hon tyckte att hon hade alldeles för lätt att bli anklagande och elak, och hon försökte att
kontrollera dessa sidor av sin personlighet. Hennes uppfattning var att det just var denna, av henne själv lågt värderade
»grälkärring« som hennes man attackerade. Genom att skilja
ut en del av sig själv och lägga skulden för misshandeln på denna skyddades bilden av honom - men på ett paradoxalt sätt
även hennes egen självbild. Det var den grälsjuka och elaka delen av henne som hon själv tycker så illa om som han slog inte henne. Detta resonemang kan även skänka henne en känsla av kontroll (>>bara jag slutar gräla kommer jag aldrig att bli
misshandlad igen«) och en upplevelse av att vara älskad trots
allt (»det är grälkärringen han inte gillar och det gör ju inte jag
heller«). Detta resonemangs slutsats blir något i stil med att
>>strängt taget gäller det som hänt inte mig«.

En gemensam berättelse som förändrar våldsaktens
innebörd neutraliserar denna händelse
Man drabbas lätt av en känsla av overklighet när man efter att
ha lyssnat till berättelser där våldshändelsen glider ut mot sin
egen upplösning, plötsligt erinrar sig: Hon som var nära döden
för någon månad sedan. Nu talar hon om denna händelse som
-ingenting. Vad är det som sker?
En artikel som var till hjälp när jag försökte förstå detta slag
av berättelser var sociologerna Lyman och Scotts klassiska artikel om redogörelser (>>Accounts<<, Lyman och Scott 1968). I
denna artikel förs ett resonemang om vad som sker när en
olämplig eller oförutsedd händelse ägt rum och det uppstått en
klyfta mellan händelse och förväntan. Lyman och Scott menar
att om vi varit med om en sådan upplevelse strävar vi efter att

redogöra för den på ett sådant sätt att denna klyfta överbryggas. De vanligaste formerna för detta slag av redogörelser är
ursäkten respektive rättfärdiggörandet. Var och en av dessa
grundformer kan sedan varieras. Såväl ursäkten som rättfärdiggörandet är socialt accepterade företeelser som neutraliserar tvivelaktiga händelser och dess konsekvenser. Begreppet
neutralisering skänker en viss innebörd åt den process av upplösning våldshändelsen var stadd i.
Rättfärdiggörande redogörelser är sådana där den som utfört
en handling tillstår den men inte vill ta ansvar för den i sin fulla vidd. Lyman och Scott tar som exempel en soldat som erkänner att han dödat flera människor, men förnekar att detta
skulle vara moraliskt förkastligt, därför att det rör sig om fiender som inte förtjänar ett bättre öde. Ursäktande redogörelser är sådana där den som utfört en handling moraliskt fördömer den men befriar sig från ansvar därför att hon eller han
tvingades utföra handlingen, därför att det var fråga om en
olyckshändelse, eller därför att det rörde sig om en biologisk
drift att utföra den.
De gemensamt konstruerade berättelser som förändrar våldsaktens innebörd neutraliserar händelsen, utan att för den skull
rättfärdiga den. I viss mån ursäktas den, men inte på ett så tydligt sätt att jag skulle vara beredd att klassificera detta slag av
berättelse som en ursäktande redogörelse. Den upplösning av
våldshändelsen som sker för snarare tankarna mot förnekelse
av det som hänt. Psykodynamisk teori har givit oss kunskap
om hur vi människor hanterar de handlingar, tankar och önskningar som försätter oss i konflikt: Vi förpassar dem ut ur vårt
medvetande genom att förneka dem, förskjuta dem eller kanske projicera dem. Inte sällan visar de sig sedan i förtäckt form
som symptom: Ångest, depressivitet, fobier. Psykoterapeutisk
behandling syftar till att göra dessa handlingar medvetna igen
och därmed tillgängliga för bearbetning. När vi skall försöka
förstå vad det är som sker när våldshändelsen upplöses och
neutraliseras, kan begreppen förnekande, förskjutning och
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projektion säga något om vad som sker. Det finns dock vissa
aspekter av neutraliseringsprocessen som inte blir tydliggjorda
genom dessa begrepp.
Den amerikanske psykoanalytikern Roy Schafer har formulerat begreppet >>disclaimed action<< (Schafer 1976). Fritt översatt till svenska blir det ungefär >>en handling man avsagt sig
rätten tilk När någon avsagt sig rätten till en handling innebär det inte att handlingen förnekats i egentlig mening. Den har
inte heller förpassats ur medvetandet vare sig hos den som utfört den eller hos den som utsatts för den. Snarare har den förvandlats till en handling ingen vill kännas vid eller ta ansvar
för.
Schafer menar att det i vår vardagstillvaro är vanligt förekommande att vi avsäger oss rätten till våra handlingar. Ofta rör
det sig om handlingar som inte är speciellt extrema eller moraliskt tvivelaktiga. Ändå känner vi oss föranlåtna att säga
>>hoppsan min tunga slant visst« eller >>jag var så styrd av
mina impulser att jag inte visste vad jag gjorde« eller »jag
måste vara helt utom mig<<.
Begreppet >> disclaimed action« beskriver en central dimension
i den neutraliseringsprocess som innebär att våldshändelsen inte direkt förnekas, men beskrives i aktivt passiva termer.
Majoriteten av män jag talade med beskrev sitt eget handlande på detta sätt. Vissa män hade även fått sina hustrur att anta samma berättarstil, när de skulle tala om hans handlade under våldsakten.
När det gällde neutralisering av händelsen för de par som förenades i en berättelse om en ljus framtid, skedde en upplösning
av våldshändelsen främst genom att paret >>gick förbi«
eller >>hoppade över<< det som hänt, så att våldshändelsen blev
till en icke-handling i deras äktenskap. På detta sätt neutraliserades händelsen utan att en manipulation av själva handlingen ägt rum, eller att det handlande subjektet bytts ut.
En grov våldshandling som en man utsatt sin hustru för låter
sig dock inte »hoppas över« på detta sätt. Den låter sig heller
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inte på något enkelt sätt förnekas. En man som försöker förneka en allvarlig våldshändelse riskerar omedelbart att råka i
svårigheter, eftersom hans hustru vet vad som inträffat. Om
han inte kan övertyga henne om att gå samman med honom
för att nå fram till en gemensam förståelse av vad som hänt,
minskas hans chanser att rädda sitt äktenskap drastiskt. En aktiv och ansvarstagande hållning skulle på motsvarande sätt innebära att såväl livs- som parprojekt sätts i fara. När det väl
står klart att han misshandlat henne riskerar han att hon inte
vill vara gift med honom, en kvinnomisshandlare. En totalt
passiv hållning leder även den till problem när det gäller att söka samarbete med hustrun i avsikt att fortsätta äktenskapet.
Att välja den aktivt· passiva väg, som innebär att handlingen
neutraliseras genom att dess innebörd förändras och han frånsäger sig rätten till den, löser samtliga dessa problem.
Att neutralisera en grov våldshändelse är emellertid inte något
enkelt företag. Följden blir att banden mellan parterna i de par
där våldet varit svårt riskerar att bli starkare och trassligare än
mellan parterna i de par som låtit hoppet om en ljusare framtid förena dem.
Det är lätt tolka denna process av neutralisering av våldshändelsen som att det rör sig om en normalisering av det våld kvinnan utsatts för. Så är det inte. En kvinna ser det inte som normalt att bli slagen av sin man, och det är heller ingenting som
hon vänjer sig vid som ett normalt inslag i sitt liv. Varje gång
det händer innebär det en katastrof. Inom sig accepterar hon
inte, utan lämnar honom. Det är denna icke-accepterande gestalt som söker en samarbetspartner för att kunna befrias. Det
är denna gestalt vi som arbetar som hjälpare måste lära oss hitta fram till.

När kvinnan förlorat hoppet om äktenskapet
-då går hon
De flesta människor ger inte upp sitt äktenskap i första taget.
Misshandlade kvinnor utgör inte något undantag härvidlag. Är
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dessutom äktenskap den enda livsform hon kan tänka sig, kan
en framtid som frånskild förefalla mer eller mindre omöjlig.
En kvinna som blivit misshandlad mer än en gång har slitits
mellan hopp och förtvivlan flera gånger:
»Man tänker att allt ska bli bättre. Därför stannar
man. Men ingenting blir bättre ... ändå stannar man.
Man är antagligen lite dum. Men när vi träffades. Vi
var så unga, allt var så annorlunda. Vi hade sådana
drömmar... vi drömde om ett bättre liv tillsammans ...
om hem, om barn ... han var så glad. När han var riktigt glad tog han fram dragspelet ... Hade det inte varit
för den drömmen så hade jag gått för länge sen.
Man blir ju väldigt ledsen, för man har ju hållit ihop så
länge och då tycker man att det är helt bortkastad tid.
Att man har levt som man har levt den tiden. Jag fattar
inte varifrån de krafterna kommer som gör att man
orkar leva så länge som jag har gjort. Det är som om
man vänjer sig, som om man till slut bara tänker att så
där är livet, det är inte på något annat sätt ... fast då är
man nog ganska långt nere när man börjar tänka så.
Men nu är det som om jag förlorat allt hopp att någonting någon gång kommer att bli annorlunda. Det känns
förfärligt sorgligt.<<
(Ur intervju med Ruth H.)

Successivt hade Ruth förlorat sitt hopp. Efter varje gång mannen misshandlat henne, hotat henne med misshandel eller på
något annat sätt uppträtt våldsamt hade hon kommit att bli
alltmer pessimistisk. Till slut tyckte hon att hon levde i skuggan av en dröm, en dröm om gemenskap och äktenskaplig
lycka som hon och hennes man en gång delat och strävat efter
att uppnå.
Sorgen över den dröm som aldrig skulle gå i uppfyllelse gjorde
henne i det närmaste apatisk. Hon sörjde det hon aldrig uppnått och hon sörjde det hon förgäves investerat i sitt äktenskap.
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När hon försökte blicka in i framtiden såg hon ingenting
annat än ensamhet och förtvivlan. Hon tyckte att hon förlorat
allt. När hon nu var på väg att helt förlora sitt hopp fanns heller ingen väg tillbaka till äktenskapet.
Det var när hon insåg att hon faktiskt hade ytterligare något
att förlora som hon åter fick kraft och en framtid. Hennes barn,
som vid det här laget var i tonåren, ställde ultimatum: Du får
välja mellan honom och oss. Vi tänker inte bo kvar här. Han
har förstört nog i våra liv. Antingen flyttar han eller vi. Och
hon valde barnen.

När hon börjar längta efter ett nytt liv
-då går hon
Jag tror att det är två slag av insikter som kan få en människa
att finna energi för att göra stora omvälvande förändringar i
sitt liv. Den ena är att hon når en sådan botten, att om hon skall
fortsätta sin rörelse nedåt återstår endast döden. Tanken på
självmord har funnits närvarande strax innan uppbrottet för
några av de kvinnor jag talat med, åtföljt av frågan: Är det
verkligen så att jag. vill dö? Och svaret har blivit nej, vilket
givit kvinnorna kraft nog att påbörja en vandring uppåt, mot
ett uppbrott. På detta sätt kan således en kvinnans rädsla leda
henne åt mer än ett håll: Den kan hålla henne kvar hos mannen, men den kan också få henne att lämna honom när hon
inser att den fara han utsätter henne för utgör en direkt fara
för hennes liv.
Den andra insikten som kan skänka en människa kraft och vilja att iscensätta en omvälvande förändring i livet, är insikten
om att hon går miste om något genorr. att leva det liv hon
lever. Det är då inte det tillstånd i vilket hon lever som utgör
basen för förändringskraftens utveckling, utan detta att hon
har fått se en skymt av det liv hon går miste om. Ruth fick energi och handlingskraft nog att åstadkomma en förändring i sitt
liv när hon drabbades av insikten att hon höll på att förlora
kontakten med sina barn - samma barn med vars bästa för
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ögonen hon hade fortsatt sitt äktenskap. Ibland kan en häftig
förälskelse utgöra denna skymt av ett nytt liv och därmed utgöra denna påminnelse om livets möjligheter. Ibland kan hoppets flykt och visionen om en ny framtid uppträda och uttryckas i en mindre dramatiskt genomgripande form:
>>Det är inte så att jag gett upp tanken på vårt äktenskap, men att jag gett upp hoppet om att det kommer
att gå. Att jag faktiskt är tvungen att ge upp, fast det
hade kunnat bli så bra. Jag har ett väldigt sug att lämna det här med Carl-Magnus, hela det här komplexet.
Ut i världen, ut i verkligheten. Inte det här instängda,
det här tunga, det här som man bara sjunker av. Ut,
egen lägenhet, träffa människor, göra det jag vill. Ha
egna vänner, vara i fred på kvällarna, sånt där. Börja ett
nytt liv och se vad livet utanför det här innebär.<<
(Ur intervju med Kristina L.)

Den spirande längtan efter ett nytt liv kan också åtföljas av
-kanske delvis även utlösas av- en växande ilska:
>>Jag tror det helt enkelt var det att jag tröttnade. På
misshandeln, på honom överhuvudtaget. Jag tror det
var två saker som gjorde att jag reagerade på misshandeln på det här sättet och till slut bestämde mej. Det
ena var att han började använda väl hårda
uppfostringsmetoder mot barnen, att han blev våldsam
även där. Det andra var att jag började plugga och blev
mer medveten om mej själv.<<
(Ur intervju med Maria F.)

»Just nu finns bara hat. Om jag fick välja skulle jag
aldrig vilja se honom igen. Jag kan bli så hämndlysten
att bara ställa upp honom direkt mot väggen och skjuta honom. Ibland kan jag bli så arg att jag blir rädd för
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mej själv. Jag skulle vilja döda honom. Jag vill inte vara
rädd längre. J ag vill bli fri.<<
(Ur intervju med Lisa D.)

När mannen tar avstånd från sin hustru
-då går han
Två av männen tog initiativ till skilsmässa under de två år vi
hade kontakt. Såhär kommenterar en av dem sin berättelse om
hur han misshandlat sin hustru vid flera tillfällen:
>>Jag har aldrig ångrat ett enda slag jag givit henne. Av
de sammanlagda slag hon fått så har hon gjort sig förtjänt av tre gånger så mycket, minst. Hon är minsann
ingen oskyldig liten kvinna som kan gömma sig bakom
att hon är kvinna, och att det inte ska spela någon roll
vad hon säger eller gör. Hon beter sej som en karl, är
lika aggressiv som en karl. Då får hon finna sig i att jag
behandlar henne på det sättet. Att jag ger henne smäll
på käften när det går för långt.<<
(Ur intervju med Fredrik P.)

Denne man tillstår att han brukat våld (>>jag har aldrig ångrat
ett enda slag<<), men lägger ansvaret för handlingen på sin hustru (>>hon är aggressiv som en karl, då får hon finna sig i att jag
behandlar henne på det sättet<<). Själv anser han att han snarast bör betraktas som generös och överseende - egentligen
borde han ha slagit henne mycket mer (>>hon har gjort sig förtjänt av tre gånger så mycket, minst<<).
Det här är inte den typ av resonemang som räddar äktenskap.
Inte någon av de två män som begärde skilsmässa försvarade
de våldshandlingar de utfört i sig. Tvärtom beklagade de att de
nödgats att uppträda på detta sätt. Enligt deras uppfattning låg
skulden och därmed också ansvaret för det som hänt hos kvinnorna. Männen tog starkt avstånd från kvinnornas sätt att
uppträda. Med tiden blev situationen ohållbar. Männens missnöje växte och avståndet till den kvinna de en gång trott sig älI89

ska bara ökade. Till sist återstod endast skilsmässa.

Det nya livets fiender - rädsla, hat och uppgivenhet
RÄDSLA

Den kraftiga och allt överskuggande rädsla som misshandlade
kvinnor beskriver, den rädsla som är knuten till upplevelsen av
oförmåga till att skydda sig och den känsla av maktlöshet som
denna upplevelse föder, är centrala element i den offerposition
som kvinnan försätts i under misshandeln. Så fångad i sin rädsla kan en misshandlad kvinna bli att hon fortsätter att uppleva mannen som hotfulllångt efter det att all kontakt dem emellan upphört. Hon tycker sig se hans bil på vakt utanför hennes
fönster. Varje gång det ringer på telefonen tror hon att det är
han som lyckats spåra henne trots hemligt telefonnummer och
hemlig adress. Rädsla urholkar själen. Hennes rädsla har blivit till fiende i hennes nya liv.
Är det så att den rädsla som hotar den misshandlade kvinnan
i hennes nya liv enbart var att betrakta som ett slags posttraumatisk stressreaktion? Utgjorde den enbart ett slags inre realitet, utan motsvarighet utanför kvinnan i så fall skulle hon kunna befrias från sin rädsla med hjälp av psykoterapeutisk behandling. För en grupp misshandlade kvinnor förhåller det sig
på det viset. För en annan grupp kvinnor är hotet om våld en
faktisk, yttre realitet. Dessa kvinnor lever i en exiltillvaro mitt
i sitt eget land, mitt ibland oss. Deras liv är omgärdat av larmanordningar och flyttningar mellan olika hemliga adresser.
Att det moderna Sverige inte kan erbjuda dessa sina medborgare en möjlighet att leva ett värdigt liv är en tragedi för dessa
kvinnor och ett nederlag för vårt samhälle.
Som ett kvinnamisshandelns offer är den misshandlade kvinnan definierad av den misshandlande mannens handling. Den
djupa, och för den misshandlade kvinnan kanske mest skadliga, psykologiska innebörden av detta består i att hon genom
misshandeln förpassas in i ett tillstånd av glömska. Hon glöm-

mer vem hon är, varifrån hon kom och vart hon var på väg.
Som offer är hon historielös. Skyddet mot en sådan glömska är
hågkomsten, den hågkomst som kan beskrivas som återknytande till en gammal berättelse och inkorporerande av det nya
som tillkommit.
En återvändande trygghet utgör förutsättningen för att en
sådan ny berättelse skall kunna börja formuleras. I vardagliga
termer kan detta uttryckas som >>jag började plugga och blev
mer medveten om mej själv<< (Maria F). Fortsättningen på denna berättelse lyder: »När jag hade pluggat ett tag var det
någonting som hände. Plötsligt visste jag att jag aldrig skulle
gå tillbaka till honom mer. Jag tror helt enkelt att jag tröttnade. På misshandeln, på honom överhuvudtaget.<<
En kvinna som tidigare i sitt liv mötts av respekt och åter kan
börja minnas detta har en stor fördel när det gäller att börja
forma en ny berättelse, framför den medsyster vars tidigare liv
till största delen präglas av att hon mötts av omgivningens
respektlöshet. Det är inte så att en viss barndomshistoria- t.ex.
en som innehåller mycket våld - predestinerar för våldsupplevelser senare i livet. Däremot är barndomshistorien av betydelse när den misshandlade lämnar glömskans position och
vänder sig mot hågkomsten: Vad är det hon kommer att minnas? Vad kommer hennes gamla berättelse att få för betydelse
och plats i den nya?
Ur hågkomstens berättelse om vem kvinnan är föds en ilska
och en vrede. Denna ilska och vrede, riktad mot mannen och
vad han utsatt henne för, har en starkt frigörande effekt för de
flesta kvinnor. En vrede som övergår i hat är mer problematisk.
HAT

Vi föreställer oss gärna att hat har en avgränsande, frånskiljande kraft. På motsvarande sätt föreställer vi oss gärna att
hoppet om förändring har en bindande kraft. Hatet blir då till
hoppets motsats, en separationens tjänare.

Det kan förhålla sig så - men också tvärtom. Att hatet blir till
en länk som binder den hatande till den hatade som till en älskad. Hatet liknar hoppet därvidlag att det närs av ett evigt
ouppfyllt begär om respekt och närhet. Hatet vill riva ner den
hatade till den hatandes nivå för att de två skall kunna mötas
i ett jämbördigt möte, medan hoppet villlyfta upp den hoppet
avser till den hoppfulles nivå. En svensk författare som visste
mycket om detta var August Strindberg. Den som vill erövra
utökade insikter i hatets bindande kraft rekommenderas att exempelvis läsa Strindbergs drama Dödsdansen.
Hatets karaktär är att likna vid ett ouppfyllt begär - ett begär
om respekt och om kärlek, om omsorg och tillit. Den misshandlade kvinnans hat är ett uttryck för brist på sådant som
brukar anses grundläggande i äktenskapligt samliv: Tillit, omsorg och respekt. Hennes hat är uttryck för den ödeläggelse
som våldet förorsakat.
En kvinna kan inte forma sitt eget liv så länge rädslan är hennes ständige följeslagare. Blir hon fast i hatets position riskerar hon att bli för evigt länkad till mannen.
En kvinna med stora insikter om rädslans och hatets bindande
kraft är Lisa D:
>>Jag blir aldrig fri från honom så länge jag är så här
rädd för honom. Jag har suttit här, och ju mer jag har
tänkt och ju räddare jag har varit, desto vidrigare har
han blivit i mina ögon. Han har blivit till ett jättelikt
monster och det monstret har jag försökt skydda mej
för. Jag har flyttat till hemlig adress och telefon, ja, jag
har försökt att helt försvinna faktiskt. Det var där min
ilska började och mitt hat föddes. Varför ska jag utplåna mej? Jag har inget gjort ... den djäveln, han har förstört mitt liv!
Mitt liv är inte speciellt bra nu. Mitt hat håller på att
knäcka mej. Jag tänker bara på honom. Allt är hans
fel. Jag trivs inte på jobbet. Jag hade ett förhållande

som tog slut, allt beror på honom och vad han utsatte
mej för. Det här håller inte, jag blir helt lamslagen. Jag
vill bli fri, bli av med honom! Jobbet blir ju inte roligare för det ... det är faktiskt ett hopplöst jobb, jag borde
söka något annat ... <<
(Ur intervju med Lisa D.)

Rädslan behöver mötas konkret och handfast. Att kunna känna sig trygg och att slippa vara rädd är grundläggande i varje
människas liv. För att kunna känna trygghet behöver kvinnan
hjälp av andra människor att bygga upp ett nytt liv. Att handskas med sitt hat och få det att anta rimliga proportioner eller
att helt ta sig igenom det är mer en fråga om ett inre arbete.
Även här kan kvinnan behöva få hjälp, kanske i form av psykoterapeutiska samtal.
Att kvinnan inte hatar innebär inte att hon förlåter mannen för
vad han gjort. Jag vet inte om förlåtelse är möjlig, eller vad den
faktiskt skulle innebära. Jag ställer mig tveksam till om den
överhuvudtaget är något att sträva efter. Vad jag talar om är
att ingen fullständig separation kan äga rum om inte kvinnan
förmår att handskas med sitt hat mot mannen. För att få tillgång till energi för att bygga upp ett nytt liv behöver hon ge
upp honom, och då inte enbart som det kärleksobjekt hon en
gång riktat sitt hopp mot. Hon behöver även ge upp mannen
som objekt för sitt hat och sina hämndkänslor och ge upp honom som projektionsskärm för all ondska i världen. Genom
att fortsätta hata honom tillskriver hon honom makt även över
sitt fortsatta liv. Det är den makten hon själv behöver erövra.
Det är inte honom hon behöver förlåta. Det är sig själv hon behöver försonas med, och det faktum att hennes livshistoria innehåller så mycket smärta. Det är när hon uppnått denna försoning som hon kan bli fri att skapa ett nytt liv.
UPPGIVENHET

Av alla de berättelser jag lyssnat till finns det en som inte läm193

nar mig någon ro. Den innehåller så mycket smärta och så
många beskrivningar av människor som på olika sätt förgripit
sig på den kvinna som berättar. Berättelsens slutsats upprepas
om och om igen: Eftersom så mycket hemskt har hänt mej,
måste det vara något fel på mej:
»Jag har blivit slagen så mycket så jag tror det måste
vara något fel på mej. Alltså, jag har blivit så mycket
slagen, jag har varit med om så mycket hemskt att det
inte kan ha varit många andra som varit med om något
liknande ... jag fick mycket stryk som barn, jag tror jag
var mycket busig som barn. Efter tolv var jag inte busig
längre ... då hade jag förvandlats till en person som gick
omkring och bad om ursäkt för att hon levde, ungefär.
Jag blev slagen i mitt förra äktenskap, jag har blivit
överfallen och våldtagen ... förstår du? Det kan ju inte
vara riktigt normalt.
Jag orkar inte med mej själv. Jag avskyr när det är
rörigt och ofärdigt, hela mitt liv är rörigt och ofärdigt
men jag gör ingenting åt det. Jag har blivit tjock, skulle
lätt kunna göra något åt det. Jag var tävlingssimmerska
som ung, nu kommer jag aldrig iväg till simhallen. Jag
skulle vilja ha ett arbete och jag skulle vilja ha det trevligt hemma ... jag har inget arbete och jag har det inte
trevligt hemma.
I mitt förra äktenskap ... jag började äta tabletter för att
orka. Jag hade prövat på en del droger även tidigare,
när jag var ung ... jag kämpar fortfarande med det där.
Lyckas ibland, ibland inte ... jag tycker min man är beundransvärd som orkar med mej.<<
(Ur intervju med Viveka N.)

Flera olika betingelser skall vara uppfyllda innan en sådan här
berättelse kommer till. Påförande av smärta från andra människor är en sådan betingelse. Ensamhet är en annan. Brist på
skydd är en tredje. Samtliga dessa betingelser är så nära för-
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bundna med varandra att de i det närmaste utgör varandras
förutsättning. En ensam människa har ingen som kan skydda
sig. En skyddslös människa är det lätt att ge sig på och plåga.
En plågad människa drar sig ofta tillbaka i ett försök att skydda sig.
Under samtalen med Viveka visade hon en uppgivenhet inför
såväl det egna livsprojektet som det gemensamma parprojektet. Den förståelse av våldshändelsen som hon utvecklat är att
den är något hon har att ensam ta ansvar för, eftersom hon bär
på bilden av sig själv som någon >>det måste vara något fel på<<.
Denna förståelse bidrager på ett djupt tragiskt sätt till att hon
har större beredskap att ta parti för den som gör henne ont, än
för att skydda och ta hand om sig själv.
En människa kan utsättas för mycket smärta från andra människor utan att hon för den skull börjar se sig själv som orsak
till att andra gör henne illa. Har hon människor omkring sig
som stöd, människor som reagerar och agerar till hennes försvar, är sannolikheten inte så stor att hon skall se sig själv på
det viset. Bakom en berättelse som Vivekas döljer sig en ensamhet i betydelsen upplevelsen av att ha blivit sviken och
övergiven. I hennes liv har ingen stått på hennes sida.
Känslan av uppgivenhet har övergivenheten som ursprung.
Efter de övergrepp Viveka utsatts för har det varit tomt omkring henne - så när som på en person, hon själv. Alla frågor
riktas därför till henne: Varför och hur och skall det hända
igen? Svaren på alla frågor blir jag i någon form, därför att jag
är den enda som är närvarande. Viveka utgör sin egen fråga
och sitt eget svar, hon är sin egen orsak och sitt eget ansvar.
Smärta och ensamhet i kombination producerar det slag av förståelse som Viveka ger uttryck för. För den egna personen och
det egna livsprojektet är en sådan förståelse förödande. Den utgör ett allvarligt hot mot Vivekas framtida liv.
Övergivenheten är uppgivenhetens moder. Därför är det livsviktigt för Viveka och alla andra kvinnor i hennes situation att
formulera en egen fungerande berättelse av det som hänt, och
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inte enbart återspegla omgivningens berättelser. En egen fungerande berättelse växer inte fram ur en monolog. Till detta
krävs en dialog mellan Viveka och en annan människa. Därför
är det livsviktigt för Viveka och andra kvinnor i hennes situation att få tillgång till en lyssnare-samtalspartner som är beredd att vara vid deras sida under lång tid. Det är denna egna
berättelse de behöver ta som utgångspunkt för den nya berättelse som utgör deras framtida liv.

En omöjlig handling

Varje flicka får lära sig det varje kvinna vet: Att män kan utgöra hot mot flickors och kvinnors kroppar och kön. >>Akta
dig för fula gubbar<<, sa mammorna till mig och mina lekkamrater när jag var liten, >>följ aldrig med någon som lovat dig
godis<<. En av mina kamrater hade fått lära sig att aldrig gå med
någon som sa, att han hade en liten gullig hundvalp därhemma. Vi flickor pratade med varandra om hur vi skulle kunna
känna igen fula gubbar och skilja dem från snälla. Räckte det
med att veta att de lockade med godis och hundvalpar? Måste
vi inte lära oss att känna igen dem på deras utseende också?
Hur såg de egentligen ut? Kanske som farbror Karlsson i min
lekkamrats hus, han som var så smutsig och gick och pratade
för sig själv. Alla var rädda för honom och vi trodde att han
var en ful gubbe. Vad var det egentligen fula gubbar gjorde med
små flickor? Det stod i tidningen att en flicka som hette Kerstin
hade blivit mördad av en ful gubbe. Hon hade hittats naken
och sönderslagen under ett buskage i en park och gubben
hade >>snuskat sig<< med henne. Vi blev väldigt, väldigt rädda.
Det fanns bilder på Kerstin i tidningen. Hon såg ut precis som
vi. Hon hade varit ute och lekt precis som vi.
När vi blev äldre började även våra pappor varna oss. De fula
gubbarna föreföll plötsligt kunna vara nästan vem som helst
och i vilken ålder som helst, också i vår egen. >>Gå aldrig
ensam hem sent, gå aldrig, aldrig i en mörk park. Drick inte
för mycket på fester, var inte för utmanande klädd, var inte för
inbjudande.<< Och varför inte? Därför att vi inte skulle fresta
mäns sexuella lust. Uppenbarligen förhöll det sig på tlet viset
att vilken man eller yngling som helst kunde förvandlas till ful
gubbe om han fick tillfälle. Det föll på vår, på flickornas, lott
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att se till att han inte fick detta tillfälle. Att inte följa med någon hem gällde fortfarande. Fast nu var det inte fråga om godis och hundvalpar utan om te och lyssna på musik och tala
om livet. Och nu ansågs vi stora nog att förstå att om vi följde
med en man hem för att dricka te och lyssna på musik och tala om livet och han sedan låg med oss mot vår vilja, så fick vi
skylla oss själva. Det borde vi begripit hela tiden. Ett riktigt och
allvarligt menat nej borde ha uttalats redan när vi fick den första invitationen till tedrickning. Männen ifråga betraktades inte som personer förmögna att själva ta ansvar för sina handlingar. Det föll på vår lott. Det var vi, de unga kvinnorna, som
tillskrevs ansvaret för såväl vårt eget som männens handlande.
Tveksamt var om våldtäkt alls kunde tänkas existera om offer
och gärningsman först druckit te tillsammans. Det som existerade var dumma tjejer och >>skyll dej själv<<. Vi undrade mycket över vilken slutsats vi skulle dra av detta. Att vi aldrig skulle dricka te med någon vi inte kunde tänka oss hoppa i säng
med? Nu, när jag är vuxen, tar jag del av de fasansfulla rapporterna om massvåldtäkter från kriget i det forna Jugoslavien
och det civiliserade samhällets gradvisa sönderfall. Ondskan
breder ut sig fullständigt ohämmat och anonymt och hotar att
utrota ett helt folk. I ett nyhetsprogram på TV får denna ondska oväntat ett ansikte och ett namn. En man, Boris, står i rutan med sänkt blick. Han är serbisk soldat och åtalad för en
rad krigsförbrytelser varav I 6 våldtäkter och I 2 mord på kvinnor han först våldtagit. Han ser ut som vilken ung man som
helst runt tjugo, alldaglig och allvarlig. Han ger ett skyggt,
nästan blygt intryck. Slutligen förstår jag varför jag och de andra småflickorna aldrig kunde fundera ut hur en ful gubbe såg
ut. Han kan se ut precis hur som helst och finnas överallt.
Bilder av män som Boris väcker upp det slag av rädsla som
ingen kvinna kan undfly- den rädsla som bottnar i insikten att
det inte existerar något definitivt skydd mot den form av brutalitet som fysiskt våld och våldtäkt innebär. I krig finns inget
skydd för en kvinna mot det faktum att hon är en kvinna. Just
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för att det inte finns något skydd för henne, just därför hotar
hennes kropp att förvandlas till hennes fiende.

Misstro
Våld föder misstro. När en kvinna blivit utsatt för fysiskt våld
av en man- med eller utan inslag av sexuellt våld- har den
rädsla för övergrepp som varit en del av hennes uppfostran
övergått i visshet. En misshandlad kvinna vet att det inte finns
något skydd för det faktum att hon är kvinna. Denna visshet
utgör klangbotten i hennes berättelse om våldshändelsen och
dess innebörd. Även om mannen skulle sluta misshandla henne kommer hennes liv ändå att präglas av ett starkt inslag av
misstro. Vetskapen om att det man var rädd för skulle hända
faktiskt har hänt, förändrar en människas liv. Att som lyssnare-samtalspartner bortse från detta, och att därför inte ha beredskap att stödja en misshandlad kvinna i att lyfta fram denna misstro innebär en risk att kvinnans livshistoria idylliseras
och i förlängningen förfalskas. Denna misstro viker heller inte
på något självklart sätt även om kvinnan lämnar mannen.
Vetskapen om att det kvinnor är rädda för skall hända dem
faktiskt har hänt just henne, färgar hennes syn på män i allmänhet.
Om mannen vill fortsätta sitt liv tillsammans med den kvinna
han en gång misshandlat måste han behandla hennes misstro
som ett faktum han har att förhålla sig till, och möjligen- men
inte alls självklart- kan försöka överbrygga. Även sedan kvinnan lämnat honom bär han med sig erfarenheten av att vara en
av dem som ger kvinnor anledning att vara misstrogen mot
män. I sin kontakt med kvinnor vet han att deras eventuella
brist på förtroende inte är obefogad, samt att han riskerar att
bli mött med avståndstagande om det kommer fram att han är
en kvinnomisshandlare.
Det våld en man utövar gentemot sin hustru skapar inte problem enbart för de inblandade. Det är inte heller uteslutande
ett kvinnoproblem. Det är ett problem för alla. I ett samhälle
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där mäns våld mot kvinnor kan existera skapas en grundläggande misstro mellan könen. Ett sådant misstroende skadar alla tvåkönade relationer och hindrar dem från att utvecklas optimalt.
När man i min barndom talade om >>fula gubbar<<, syftade man
på män utanför familjen och den närmaste bekantskapskretsen. I dag beskrivs hotet från okända >>fula gubbar<< som i det
närmaste försumbart. Det stora hotet anses komma från män
inom familjen, släkten eller grannskapet. Det är bland pappor,
morfäder, styvfäder eller de manliga barnskötarna på dagis
som den typiske sexualförbrytaren sökes. Vad händer med den
allmänna förtroendenivån mellan flickor och vuxna män i ett
samhälle där det gång på gång uppdagas att det är de som står
flickorna närmast, som utgör det största hotet mot deras kropp
och deras kön? Vad betyder det för förtroendet mellan vuxna
män och vuxna kvinnor?
Under mina första tio levnadsår var morfar en av mina bästa
vänner. Han var äventyr och trygghet och kunde allt och kände alla. Han hade en egen verkstad där han lagade det mesta
från armbandsur till stora kyrkklockor, från skrivmaskiner till
bilar. Morfar var chef för borgarbrandkåren i den lilla stad där
han bodde. Han räddade liv och egendom. Min morfar förkroppsligade den goda manligheten. Jag fick följa med honom
överallt. Hans kärlek och tilltro till mig var utan gräns. När det
var dags att börja skolan tyckte han att jag skulle hoppa över
de första klasserna. >>Jag förstår inte vad du har där att göra<<,
sa morfar. >>Du kan ju redan mer än fröken<<. Tre år senare var
han död.
Detta utspelade sig i det I 9 5o-talets Sverige då vi fortfarande
levde i en idyll. Skulle det kunna ha hänt nu, nästan fyrtio år
senare? Skulle en liten flicka och en gammal man kunna tillbringa så mycket tid tillsammans i en så uppenbart nära relation, utan att bli misstänkliggjorda? Skulle omgivningen inte
ha börja ställa närgångna frågor om hur det kom sig att en
kraftkarl kunde finna nöje i samvaron med en liten späd flicka?
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Skulle morfar och jag kunnat undgå att exponeras för den brist
på förtroende mellan män och barn som är en realitet idag?
Skulle det ha gjorts försök att skilja oss åt? Jag har inga svar
på mina frågor. Min käre morfar i din himmel, jag är glad över
att de tio år vi samtidigt var i livet inföll på r 9 5o-talet och
inte i dagens Sverige. Våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn är händelser som förstör ett samhälle inifrån och
de är händelser som skiljer män från kvinnor och barn.
Att kvinnor utsätts för våld är ett problem som direkt angår alla av ytterligare ett skäl: Förtryck är en formbar företeelse. Ett
samhälle där kvinnoförtryck kan existera bär inom sig möjligheten att utöva även andra former av förtryck - mot människor med viss hudfärg, av visst ursprung, med visst utseende, med viss sexuell läggning, av vissa åsikter och med viss
social klasstillhörighet - listan kan bli hur lång som helst.

Hur kan omöjliga handlingar bli möjliga?
»Egentligen skulle kvinnamisshandel inte kunna äga rum i dagens Sverige<<, skrev jag i bokens inledning. Ändå misshandlas
kvinnor i en omfattning som förskräcker.
Äktenskaplig kvinnamisshandel är en gränsöverskridande
handling. Den man som slår bryter mot grundläggande äktenskapliga regler och raserar det fundament som vi menar ett äktenskap skall byggas på- tillit, omsorg och respekt. Vad är det
som får honom att göra det?
I det enskilda fallet kan det vara möjligt att peka ut en eller
några orsaker till att händelseförloppet utvecklade sig som det
gjorde. Paradoxalt nog kan ett händelseförlopp vara enklare
att förstå ju mer tillspetsad situationen varit. När en psykiskt
störd och kanske också berusad man som lever i social misär
misshandlar sin fru, tycker vi oss kunna begripa hur detta kan
ha gått till. Svårare att förstå är hur en psykiskt stabil man
grovt misshandlar sin fru efter en veckas hårt men lyckosamt
arbete, och efter att ha ätit en god middag i parets vackra hem.
En gränsöverskridande handling kräver en tillspetsad situation
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för att vi skall förstå den.
Om det enskilda fallet går att förstå med utgångspunkt i dess
speciella historia är det svårare att ge en mer generellt giltig beskrivning av vilka faktorer som kan spela in när en omöjlig
handling blir möjlig. »Kvinnomisshandel är inte nödvändigt
att förstå på ett generellt plan«, kanske någon nu invänder.
>>Inte när det gäller att hjälpa enskilda individer och par. Då
räcker det med att förstå just dem man skall hjälpa.«
Nej, vill jag invända. Det räcker inte. Utan ett perspektiv som
sträcker sig utanför den enskilde individen eller paret är det lätt
att fastna i den enskilda livs- eller parhistorien, och fortsätta
att gå runt i denna. För att >>kunna föra en människa till ett bestämt mål«, enligt Kirkegaards språkbruk, måste vi först finna
henne där hon är och sedan förstå mer än vad hon förstår.
Kirkegaard kallar detta för hjälparens >>mervetande«. Detta
>>mervetande« består bland annat i ett visst mått av generell
kunskap om varför mannen går över gränsen och börjar slå.
Ur mina informanters berättelser kan en hel del sådan kunskap
vinnas. Det handlar om en rad olika faktorer på såväl en allmänkulturell nivå som på en mer personlig nivå. De allmänkulturella är de allerstädes närvarande. De bildar en bakgrund,
en fond mot vilken våldshändelsen kommer att utspelas, men
de är inte tillräckliga. För att mannen skall bli våldsam måste
någon eller några individuella faktorer tillkomma.

Allmänkulturella faktorer
MANLIG DOMINANS OCH KVINNLIG UNDERORDNING

Genomgående under våra samtal gav männen uttryck för högt
ställda anspråk på makt och kontroll inom äktenskapet. Dessa
män kunde inte i någon rimlig mening beskrivas som maktfulla eller inflytelserika rent allmänt sett. Tvärtom var deras brist
på inflytande och möjlighet till påverkan påtaglig, såväl när det
gällde deras eget som andras liv. Detta hindrade dem dock inte från att med kraft och självklarhet i ord och åtbörder hävda att deras hustrur skulle agera i enlighet med deras önsk202

ningar.
Uppfattningen om hur makten mellan makar skall fördelas i
ett äktenskap hade männen inte helt tagit ur luften. Det föreligger en legitimering av högt ställda anspråk på makt från
mäns sida i vårt samhälle. Utan att omfattas av den vitt spridda uppfattningen att det ytterst är män som skall bestämma
och att kvinnor har att foga sig efter deras vilja, skulle de män
jag intervjuat haft svårt att driva sina maktanspråk så långt och
med en sådan självklarhet.
Detta föder i sin tur föreställningen att när en man befinner sig
i konflikt med en kvinna kan han inte gå undan, och på så sätt
undvika upptrappning. Han måste vara kvar, och först när han
behärskar situationen kan han också avsluta den.
KVINNORS VÄRDE

En gammal vardagsvisdom om kvinnamisshandel vet att uttrycka att >>när mannen är arg på chefen går han hem och slår
frun och ungarna<<. Innebörden i detta påstående är att en man
inte i första taget attackerar någon som är högre i rang, och
som han dessutom är beroende av. Kvinnor och barn befinner
sig lägre i rang än både män och chefer och är dessutom beroende av dem, vilket gör det möjligt för män att ta ut sin
ilska på dem. I dagens svenska samhälle är det få som offentligt hävdar att kvinnor är mindre värda än män. Ändå lever
denna uppfattning och kampen för lika värde mellan män och
kvinnor fortsätter. Föreställningar som att mäns makt kan
legitimeras enbart med hänvisning till att de är män och därför överlägsna kvinnor, eller att män bör komma i åtnjutande
av högre social status än kvinnor- sådana föreställningar lever men befinner sig under ständig attack.
Det intensiva förnekaodet av att kvinnor kan vara något annat
än goda, begränsar kvinnor och är i längden fördummande,
skrev jag tidigare i detta kapitel. Att koppla kvinnlighet till
godhet är problematiskt på ytterligare ett sätt, därför att det
bidrager till att en kvinnas värde ställs i relation till hur god
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hon är. En kvinna som uttrycker vrede och exponerar sina
mörka sidor blir då mindre värd än en vänlig och tillmötesgående kvinna. En god kvinna kan då förvänta sig ett visst värde och ett respektfullt bemötande, en ilsken kvinna kan förvänta sig motsatsen ända till den punkt då hon inte blir betraktad som kvinna överhuvudtaget:
>>Hon är minsann ingen oskyldig liten kvinna som kan
gömma sig bakom att hon är kvinna, och att det inte
skall spela någon roll vad hon säger eller gör. Hon beter sej som en karl, är lika aggressiv som en karl. Då
får hon finna sig i att jag behandlar henne på det sättet.
Att jag ger henne smäll på käften när det går för
långt.«
(Ur intervju med Fredrik P.)

I den våldets förhistoria som utgjordes av ett gräl visade kvinnan sin ilska och besvikelse på mannen. Hon uppträdde då inte som >>en god kvinna«, vilket ledde till att hon sjönk i värde
i mannens ögon. Detta bidrog sannolikt till att han gick över
gränsen och började slå.
MÄNNISKORS PRIVATLIV SKALL SKYDDAS FRÅN INSYN

>>Mitt hem är min borg« är ett gammalt talesätt. Ingen utomstående skall ha rätt att lägga sig i vad som sker inom hemmets
fyra väggar. Varje människa har rätt till ett privatliv skyddat
från insyn. Detta är viktiga och grundläggande principer i vårt
samhälle, och de skulle inte utgöra något problem om de inte
skapade utrymme för allsköns handlingar som inte tål offentlighetens ljus. Om den äktenskapliga kvinnomisshandel som
äger rum på öppen gata utgjorde merparten av det våld som
förekommer, skulle problemet vara litet.
Jag är inte någon förespråkare för att staten skall blanda sig i
medborgarnas förehavanden i tid och otid. När det gäller misshandel som sker inom hemmet, menar jag dock att det skall
polisanmälas. Misshandel utgör ett allvarligt brott och jag kan
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inte se något skäl till varför det skall betraktas som något annat, eller varför det skall undandragas rättslig prövning. Likaså
tror jag det är viktigt att vi alla >>lägger oss i<<. Ett för långt
gånget värnande om privatlivets helgd kan föra misshandlade
kvinnor i döden.
KVINNAN HAR ANSVAR FÖR VAD SOM SKER I FAMILJEN

Från fundamentalistiskt feministiskt håll har jag mött kritik för
att jag skildrat detta gräl. Det har sagts mig att jag genom att
beskriva våldshandlingen i interaktionstermer, bidrar till att
skuldbelägga den misshandlade kvinnan. Mina kritiker menar,
att kvinnamisshandel skall beskrivas uteslutande i termer av
manlig dominans och kvinnlig underordning. Det är han som
är aktiv och våldsam och hon som är offer för hans framfart.
Av de beskrivningar jag fått .av hur ett visst slags gräl kan utgöra förhistorien till kvinnamisshandel inom äktenskapet,
framgår att två personer deltar i detta gräl: Det är hon som
senare blir misshandlad och han som senare kommer att misshandla henne. Under grälet säger han sådant som sårar henne
djupt, vilket också är hans avsikt. Under grälet säger hon
sådant som sårar honom djupt, vilket även det var avsiktligt i
flera fall. Så misshandlar han henne. Förhistorien är slut och
våldsakten har brutit ut.
Skyll dig själv kvinna. Sitter detta budskap så djupt inom människor, att när någon beskriver en kvinna som en av två aktörer i ett gräl som senare visar sig utgöra en förhistoria till misshandel, drar man reflexmässig slutsatsen att den som beskrivit
händelseförloppet menar att det är kvinnan som bär ansvaret
för att han slår? Är det en allmänt spridd uppfattning att en
man som attackerar en kvinna som inte är alltigenom god, bör
kunna påräkna sig omgivningens stöd och erhålla ansvarsbefrielse?
Nej, svarar ni säkert. Ändå kan det finnas anledning att fundera något över den kvinnosyn som ryms i kritiken: Det som
efterfrågas är att kvinnor skall framställas som goda, som ut205

satta, och som passiva offer för mäns framfart. Denna kvinnosyn har starkt släktskap med den i det närmaste mytologiska föreställning om den alltigenom goda kvinnan som figurerar i vårt samhälle. En myt som bärs upp av ett intensivt förnekande av att kvinnor kan vara något annat än av naturen goda, eller hysa andra tankar än de omtänksamma och omvårdande.
Jag har svårt att förstå hur kvinnor kan acceptera att tillskrivas rollen av den alltigenom goda. Denna roll är starkt begränsande och i längden fördummande. En kvinna blir fri först
när hon skaffat sig tillgång såväl till sina mörka som ljusa
sidor, samt får möjlighet att leva ut bägge. Först då kan samhället bli jämlikt. En kvinna som förväntas uppföra sig väl av
naturen berövas möjligheten att göra moraliska val, därför att
den som är god av natt,uen saknar en egen vilja. Av en människa som saknar möjligheten att välja kan man heller inte utkräva något ansvar. I stunden kan detta upplevas som något
positivt, men i längden innebär denna oförmåga att axla ansvar att den ansvarslöse blir försatt i en kraftlös position.
Det är viktigt att göra några grundläggande klargöranden i den
ständigt upprepade frågan om när det är lämpligt respektive
olämpligt för misshandlade kvinnor att ta på sig skuld. Det är
viktigt att notera att våldets förhistoria och själva våldsakten
är två olika delar i en process. I den manliga beskrivningen av
vad som sker tenderar dessa två delar att flyta samman, vilket
ger mannen en möjlighet att beskriva hela händelsen i termer
av ett bråk, varigenom han kan befria sig själv från ansvar.
Denna beskrivning leder till ett moraliskt omöjligt resonemang. En människa kan säga något som sårar en annan utan
att detta legitimerar att hon blir halvt ihjälslagen. Det är viktigt att dra en gräns mellan förhistoria och våldsakt och se, att
var och en har ansvar för det den säger under ett gräl, men att
den som sedan lyfter handen till ett slag också är den som bär
ansvaret för detta slag.
Med ett värde som är relaterat till hur god hon är och utan ut206

rymme att driva sina anspråk på inflytande längre än mannen
-men med ansvar för vad som sker i familjen. Något hårdraget kan kvinnans ställning i de familjer jag intervjuat beskrivas
på detta sätt. Det är en ekvation som inte går ihop. Hur skall
man kunna ta ansvar för något man inte har kontroll över?
Det finns en ansenlig mängd psykologisk litteratur som gör
kvinnan ansvarig för vad som sker i familjen. Får barnen problem är det hennes fel- för att hon har varit hemma för mycket och överbeskyddat dem, för att hon har varit hemma för
lite och övergivit dem, för att hon varit för kylig och distanserad eller översvallande och invaderande. På senare år har
feministiska psykologer och psykoterapeuter framfört kritik
mot dessa teser (Walters et al. 1988). De lever dock starkt inom vår kultur. Kvinnor är »bra på relationer<< sägs det, medan
män anses mer lämpade för envägskommunikation. Och inte
kan de gråta heller, men det kan kvinnor som bekant.
Av tradition har män inte tagit del av den praktiska omvårdnaden av barn och gamla. Det är först under senare tid männens betydelse och ansvar som fäder uppmärksammats. Detta
kan leda till en förändrad uppfattning om vilken ansvarsfördelning som är rimlig i svenskt familjeliv, samt öka mäns möjligheter att utveckla sin förmåga till inlevelse i andra människor.

Individuella faktorer
MANNENS FEM STEG PÅ VÄG MOT ATT GÖRA
EN OMÖJLIG HANDLING MÖJLIG

När jag lyssnat till männens berättelser har jag kunnat urskilja ett förlopp i fem steg som för en man från en position ur vilken en misshandel är omöjlig, till dess möjliggörande. Dessa
fem steg utgörs av:
- Överdrivna och orealistiska förväntningar på kvinnan och
äktenskapet.
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-Ett misslyckat försök att genom tal och åtbörder påverka
kvinnan att agera i enlighet med sina förväntningar.
-Ett brott i den känslomässiga kontakten med kvinnan.
- En känsla av värdelöshet när han misslyckas med att påverka kvinnan att agera i enlighet med sina förväntningar.
- Känslan av värdelöshet är omöjlig för mannen att uttrycka, vare sig för sig själv eller för kvinnan.
Detta förlopp leder mannen in i en psykologiskt omöjlig situation. Han ser våldshandlingen som en möjlig väg för honom
att ta sig ur denna situation.
Innan jag fortsätter med att ge en något fylligare beskrivning
av vart och ett av dessa steg vill jag framhålla att denna beskrivning inte skall uppfattas som ett försök att formulera en
teori om hur kvinnamisshandel kan uppkomma. Beskrivningen utgör snarare ett försök att sammanfatta de återkommande
teman i samtalen med männen som kan kasta ett visst ljus över
frågeställningen >>vad är det som händer när mannen tillgriper
våld«.
I min egen- mycket begränsade- erfarenhet av terapeutiskt
arbete med män som misshandlar, har kunskapen om dessa
fem steg varit av betydelse. Vart och ett utgör centrala samtalsteman. I det praktiska arbetet har de inte förts fram i kronologisk, utan snarast i omvänd ordning. Utgångspunkten för
samtalen har alltid varit själva det faktum att mannen använt
våld i en viss situation- skulle han kunnat handla på något annat sätt? Min erfarenhet av samtal på detta tema är att de lätt
kan komma att innehålla ett mått av tragisk absurditet: Jo visst
skulle han kunna det, vid närmare eftertanke, det var bara det
att han inte kom på något annat sätt.
När mannen så givit sig själv en upplevelse av att han faktiskt
har ett utrymme för val och möjlighet till kontroll, har de andra temana kunnat följa i omvänd ordning från fem till ett.
Genom att använda de fem stegen som samtalsteman kan samtal med mannen komma att föras med ett övergripande tema
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som handlar om hur han kan få kontroll över ett händelseförlopp - och inte vara beroende av att ha kontroll över sin
hustru för att slippa hamna i en psykologiskt omöjlig situation.
Min - fortfarande mycket begränsade - erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med misshandlande män har givit mig insikt i det faktum, att medan omvärlden och den misshandlade
kvinnan betraktar den misshandlande mannen som den maktfullkomlige, tillskriver mannen kvinnan all makt. I hans ögon
ligger hans väl och ve och framtid i hennes händer, och det är
först genom att tillskansa sig kontroll över henne och hennes
liv som han kan få kontroll över sitt eget.
Överdrivna och orealistiska förväntningar
på kvinnan och äktenskapet
En av frågorna under de~ första intervjun med männen löd:
>>Hur skulle du vilja beskriva din fru för någon som inte känner henne, som jag?<< I sina svar var flera av männen ganska
kritiska mot kvinnan och hennes sätt att uppträda. När de däremot fick följdfrågor om vad det var som gjort att de en gång
valde att leva tillsammans med henne, blev beskrivningarna betydligt ljusare. Kvinnorna beskrevs i översvallande, i mitt tycke
lätt idealiserande ordalag. Det var en dröm som hade gått i
uppfyllelse när han träffade henne. Hon var vacker, speciell,
fantastisk.
Ett misslyckat försök att genom tal
och åtbörder påverka kvinnan
Tyvärr kom hon inte att infria de förväntningar hon hade
väckt. Denna kvinna som förefallit så fantastisk visade sig vara trist, tjatig och krävande. Givetvis försökte han påverka
henne att uppträda mer i linje med det som först hade förespeglats honom. Han handlade i kraft av ett självklart anspråk
på inflytande och en upprördhet som härstammade från känslan av att ha blivit lurad. Han hade förespeglats något annat.
Men han misslyckades med att påverka henne.
209

Ett brott i den känslomässiga kontakten med kvinnan
Mannens misslyckade försök att påverka kvinnan leder till att
han i besvikelse, ilska och missnöje, gradvis distanserar sig från
kvinnan: Det här var inte den kvinna han en gång blev förälskad i.
Detta tillstånd av bruten kontakt som han gradvis försätter sig
i, underlättas sannolikt av att han inte äger någon djupare kännedom om sin hustru. En stor del av de gemensamma samtalen med mina intervjupersoner ägnades åt resonemang om parternas uppväxtförhållanden och familjehistoria. Till min förvåning och ibland förskräckelse, ägde männen anmärkningsvärt liten kunskap om sådant som avgörande händelser i sina
hustrurs liv, eller deras drömmar och önskningar.
En känsla av värdelöshet när han misslyckas
En känsla av värdelöshet slår rot i honom. Han får inte tillgång
till det han vill ha och som också förespeglats honom. Vad värre är- han förmår inte att skaffa sig det. Han föreställer sig att
det som han inte får är sådant som förlänas andra män, nämligen en hustru som är som en man vill att hon skall vara.
Hustruns agerande under grälet bidrager ytterligare till att denna känsla av värdelöshet breder ut sig.
En känsla av värdelöshet omöjlig att uttrycka
Denna värdelöshetskänsla måste döljas. Skulle han yppa den
eller på något annat sätt visa den, skulle den föra in honom i
en position av underläge och en ännu starkare upplevelse av
värdelöshet. I denna av ett kraftigt undertryck präglade person
växer vreden.
När han börjar slå befinner han sig i ett tillstånd av bruten kontakt, vilket gör att han även är oemottaglig för hennes försök
att nå fram till honom med böner om att sluta. Våldet ger honom utlopp för sin undertryckta vrede och befriar honom från
känslan av värdelöshet genom att föra upp honom i en posi210

tion av dominans och maktfullhet. Eftersom han gjort sig
oemottaglig för hennes försök att nå fram till honom har han
svårt att avgöra hur svårt han faktiskt misshandlar henne.

En psykiskt störd person?
Brist på känslomässig inlevelse och oförmåga att empatiskt
kunna leva sig in i en annan människas tankar och känslor, är
sådant vi brukar förknippa med människor som lider av någon
form av psykisk störning. Under senare år har det i den allmänna debatten förts fram tankar om att en »ny<< typ av personlighetsstörd människa blir alltmer vanligt förekommande i
vårt land, till följd av norm- och familjeupplösning samt genom en allmän känsla av osäkerhet som drabbat vårt samhälle. Människor med narcissistiskt störda personligheter sägs ha
blivit allt vanligare.
Den narcissistiskt störda personen karaktäriseras av en förvriden, grandios självbild. Narcissisten idealiserar sig själv, sin
styrka och förmåga. Han idealiserar andra och fantiserar om
en alltid givande, alltid älskande förälder. Allt som är dåligt i
den egna självbilden trängs bort eller projiceras ut på omvärlden som genom detta nedvärderas och blir obehövlig. En stor
tomhet breder ut sig inom denna person, som egentligen inte
har någon uppfattning om vad en relation till en annan människa innebär, samtidigt som han behöver ständig påfyllning
från andra. Narcissisten lever med en illusion om en idealiserad sammansmältning med en annan människa, men med en
skräck för en verklig sammansmältning, därför att han då riskerar att förlora sin självständighet. Därför måste han kontrollera andra människor och förneka sitt behov av dem, vilket han gör med sitt grandiosa själv och sin nedvärdering av
andra (Kernberg 197 5; Sigrell 1994).
Något olyckligt har inom vissa delar av kvinnojoursrörelsen
drivits tesen att misshandel utförs av alldeles vanliga svenska
män som inte lider av några psykiska störningar. Helt uppenbart förhåller det sig inte på det viset. Inte minst de boende
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kvinnorna på kvinnohus runt om i landet kan vittna om motsatsen. I vissa fall är mannens psykiska ohälsa av ett sådant slag
att den förklarar det mesta av våldsutbrottet, i andra fall inte.
De fem steg på väg att göra en omöjlig handling möjlig, är dock
inte reserverade enbart för psykiskt störda män, utan gäller
samtliga. Psykisk ohälsa hos mannen utgör en faktor som förklarar en del av det äktenskapliga kvinnovåldet, men inte allt.
Även psykiskt >>friska<< män kan utföra dessa handlingar. Erin
Pizzey (1974), som skapade Englands första kvinnohus myntade begreppet >>vanliga drumlar<<. Pizzey menade att vi gör
klokt i att skilja på olika kategorier av kvinnomisshandlare,
såväl i den allmänna debatten som i arbetet mot kvinnamisshandeL

Alkoholens roll
Alkohol är en känd och uppskattad drog när människor vill
försätta sig i ett tillstånd av gränsupplösning. Likaväl som psykiska störningar kan förklara en del av det äktenskapliga kvinnavåldet förklarar alkoholen en del, men inte allt. Män kan vara nyktra och slå och höggradigt berusade och slå. Det existerar inte någon speciell nivå av alkoholintag som predestinerar
för våld, generellt sett. I det enskilda fallet kan dock alkoholen
ha stor betydelse för hur händelsförloppet kommer att utveckla sig. Så menade exempelvis några av de män jag talade med
att just i deras fall hade alkoholen spelat en avgörande roll. De
beslutade sig för att försöka komma till rätta med sina destruktiva alkoholvanor, och menade att detta skulle innebära
att de aldrig mer brukade våld mot sina hustrur.

2I2

Ett kvinnomisshandelsäktenskap

Har det äktenskapliga kvinnovåldet sitt ursprung i ett dysfunktionellt familjesystem, (psykiska skador hos bägge eller
den ene av makarna, eller skapar våldet ett dåligt fungerande
familjesystem och förorsakar psykiska skador? Denna klassiska fråga om vad som kommer först, hönan eller ägget, har besvarats något olika av feministiska psykologer och feministiskt
orienterade familjeterapeuter.
De feministiska psykologerna menar att det är själva våldshandlingen som bör stå i fokus, i syfte att försöka stoppa våldet. Feministiskt orienterade familjeterapeuter, däremot, menar att förekomsten av kvinnomisshandel i en familj utgör ett
tec-ken på att familjesystemet är dysfunktionellt. I enlighet med
denna slutsats argumenterar de för att det är mot de grundläggande bristerna i familjestrukturen man bör rikta sitt intresse, och inte primärt mot mannens våldsbruk (Hansen
1993).
Bägge grupper är kritiska mot gängse behandlingsformer,
främst då de familjeterapeutiska. Familjeterapi som arbetsmetod, menar man, erbjuder inte kvinnan tillräckligt skydd,
utan tenderar snarare att utsätta henne för fara genom att sammanföra henne med mannen. Familjeterapeutisk behandling
kan dessutom bidraga till att den misshandlade kvinnan skuldbelägges, om än på ett subtilt sätt (Yllö och Bograd 1988).
Genom att familjeterapeuter i sitt arbete utgår från begrepp
som ömsesidighet, cirkularitet och icke-linjär kausalitet kan
mannens beteende ombemärkt >>glida förbi<<, och skuld och ansvar för det som skett flyttas till kvinnan. Familjeterapins kritiker efterlyser en vidareutveckling av familjeterapeutisk metod, så att den bättre kan anpassas till behandling av kvinno213

misshandel. (Hansen och Harway 1993)
Jag delar de feministiska psykologernas uppfattning att det är
mot själva våldshandlingen intresset bör riktas. Att utnämna
en förändring av familjesystemet som terapins första och
huvudsakliga mål tror jag är mycket vanskligt, inte minst med
tanke på att skyddsaspekten inte fokuseras med denna typ av
målsättning. Det kan ta lång tid att förändra en familj - vem
skyddar kvinnan under tiden? Det kan vara smärtsamt att förändra en familj - vilka garantier finns att inte denna smärta
ageras ut i form av våld?
Efter att under många timmar ha lyssnat till berättelser om
kvinnomisshandel inom äktenskapet och dess olika uttryck,
drar jag slutsatsen att det i allt väsentligt är våldet som skapar
familjesystemet och inte tvärtom. Ä ven om mannen eller kvinnan eller bägge fört med sig problem av personlig art in i
äktenskapet, spelar förekomsten av mannens våld mot kvinnan en avgörande roll för familjesystemets utveckling.
I familjeterapeutiska sammanhang är detta en något ovanlig
tanke. Familjeterapeutisk teori utgår vanligtvis från samma
uppfattning som de feministiskt orienterade familjeterapeuterna givit uttryck för, nämligen att ett problem i en familj utgör
ett symptom på att det är något fel på familjens struktur eller
på familjemedlemmarnas sätt att kommunicera. Under senare
år har det dock diskuterats om att det inte är lika rimligt att
tänka sig att det kan vara tvärtom: Att det är problemet som
skapar systemet. Som en konsekvens av att problemet löses
kommer då även familjesystemet att förändras (Anderson et al.
1986; Hoffman 1993). Jag tror att denna uppfattning kan
vara fruktbar att utgå ifrån. När det gäller något så allvarligt
som misshandel eller andra former av övergrepp mot kvinnor
inom familjen är det av extra stor betydelse att dessa händelser ställs i fokus för det terapeutiska arbetet. I arbetet med män,
kvinnor och barn som lever i ett kvinnomisshandelsäktenskap
är det viktigt att våldet lyftes fram och behandlas som en
huvudsak, och inte reduceras till en bisak.
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Med ett kvinnamisshandelsäktenskap menar jag ett äktenskap
där mannen slagit kvinnan inte en utan flera gånger. Enligt denna definition gör således inte en våldshändelse något kvinnomisshandelsäktenskap. Det är det att mannen har misshandlat
kvinnan och fortsätter att göra det, som formar detta pars och
deras barns liv.
Ett kvinnamisshandelsäktenskap kännetecknas av:
- att mannen använder våld i avsikt att tillförsäkra sig en
överordnad position gentemot kvinnan
- att denna våldshandling är cyklisk till sin natur och består
av tre faser som upprepas om och om igen - förhistoria,
våldsutbrott och efterspel
- att kvinnan lever i en rädsla för mannens våld och utvecklar olika strategier i avsikt att skydda sig och förhindra
nya våldsutbrott
- att kvinnan misslyckas med att skydda sig
- att misstro, rädsla och osäkerhet utgör väsentliga inslag i
familjens känslomässiga klimat
- att en handling som vanligtvis i familjesammanhang är
känslomässigt och moraliskt omöjlig, är möjlig för mannen
att begå. Detta innebär att det är möjligt för mannen att även
överskrida andra psykologiska och kroppsliga gränser
- att familjen lever i ett tillstånd av oärlighet, som har sin
grund i skamkänslor samt i rädsla för nya våldsutbrott. I avsikt att dölja att moraliskt tvivelaktiga handlingar äger rum,
utvecklar familjemedlemmarna ett filter mellan sig och omvärlden. Ärlighet familjemedlemmarna emellan kan leda till
konflikter och våldsutbrott, varför familjemedlemmarna
undviker att vara uppriktiga mot varandra
- att en social ordning utvecklas, som följer ett grundläggande mönster av dominans och underordning. Även om
parterna organiserat sitt vardagsliv enligt principer som bygger på symmetri snarare än komplementaritet, skapar den
upprepade våldshändelsen en hierarkisk äktenskaplig ordnmg
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- att denna sociala ordning i sig är stabil, men rörlig inom
ramen för denna stabilitet. Så försätter sig exempelvis mannen gång på gång i ett överläge genom att tvinga kvinnan till
totalt underläge, samtidigt som han försätter sig i ett relativ
underläge genom att tilltvinga sig detta överläge med illegitima medel
- att våldshändelsen neutraliseras och mannen befrias från
ansvar
-att en modell för konfliktlösning utvecklas som innebär att
konflikter aldrig löses, samt att känslor omkring dessa olösta konflikter aldrig kan uttryckas.
När jag på detta sätt beskriver vad som kännetecknar det
familjesystem som skapas genom att mannen upprepat misshandlar sin fru, kan min framställelseform ge intryck av att jag
menar att det är genom familje- eller parsamtal som problemet
i första hand skall lösas. Det menar jag dock inte. Enligt min
mening utgör misshandel i första hand ett individuellt problem
och i andra hand är det ett problem för paret att gemensamt ta
ställning till. Att göra sig skyldig till upprepad misshandel respektive att vara dess offer, är två helt olika företeelser och
leder därför till helt olika problem, vars lösningar är olika. Att
finna dessa lösningar är en uppgift för bägge- men primärt var
för sig.
En arbetsmetod som syftar till att bekämpa kvinnamisshandel
måste vända sig till såväl man som kvinna och ha något att erbjuda bägge. Inte minst ur kvinnans synpunkt är det viktigt att
arbetet omfattar även honom, därför att det är han som förorsakar hennes problem. Hans förändring är av vitalt intresse
för henne - och för barnen.
I parsamtal tenderar fokus att riktas mot något som kan utgöra en minsta gemensamma nämnare för paret. Ett samtal som
rör ett tema som utgör en gemensam nämnare handlar ofta om
likhet och uppehåller sig gärna vid det som förenar. När det
gäller arbetet med par som lever i ett kvinnomisshandelsäk216

tenskap är det tvärtom betydelsefullt att utveckla en metodik
som ger utrymme för olikhet och lyfter fram det som särskiljer. Tydligast sker det genom att mannen och kvinnan erbjuds
samtal var och en för sig. I ett senare skede kan det vara aktuellt att ta ställning till om parsamtal skulle kunna tillföra
något ytterligare. Detta gäller speciellt för de män och kvinnor
som väljer att fortsätta leva tillsammans, samt för dem som beslutar sig för att skiljas men som har minderåriga barn gemensamt.
När jag framhåller att detta att finna lösningar är en individuell uppgift för mannen och kvinnan var för sig, menar jag
inte att detta måste ske individuellt. Erfarenheter av gruppverksamhet med misshandlande män har visat att gruppmedlemmar har mycket att tillföra varandra. Kvinnojoursrörelsen
redovisar samma erfarenhet när det gäller misshandlade kvinnor.
De elva punkter som jag menar kännetecknar ett kvinnamisshandelsäktenskap skall uppfattas som teman som är centrala
såväl i de individuella livsprojekten som i det gemensamma
parprojektet, och därför är viktiga i förändringssammanhang.
Dessa teman har dock helt olika innebörd och betydelse i den
misshandlade kvinnans liv jämfört med i den misshandlande
mannens liv. I hans liv är dessutom det förlopp som leder fram
till att han tillgriper våld mot sin hustru viktigt att få kännedom om, i syfte att kunna ge honom möjlighet att kontrollera
sitt eget handlande. I den feministiska psykologins anda har jag
i denna bok riktat mitt intresse mot själva våldshandlingen och
försökt förstå den så som de inblandade själva förstår den. I
tre kapitel - de som handlar om förhistorien, berättelser om
våldsakten, samt dess efterspel- har jag beskrivit framväxten
av ett kvinnomisshandelsäktenskap. Det underliggande syftet
har hela tiden varit att söka en kunskap som kan ligga till grund
för en förändring. Jag vill vidarebefordra ytterligare tankar om
hur förändingar av våldshändelsen kan komma till stånd inom
ramen för eu samtal. Min tilltro till den förändrade beräuel2I7

sens förmåga att utgöra en förändrande kraft för mänskligt
handlande är stor. Har vi en gång sett världen i ett nytt ljus och
även formulerat i ord vad vi sett, kan vi inte agera på samma
sätt som förut.
I och med att jag deklarerat denna ståndpunkt har jag naturligtvis inte sagt att en rad andra åtgärder inom politikens,
juridikens och rättsväsendets område inte behöver komma till
stånd. Tvärtom hoppas jag att jag genom min framställning
kunnat visa att kvinnamisshandel är ett mångfacetterat och
vittförgrenat fenomen. Självklart måste dess lösningar också
vara det.
Våldets förhistoria och de förutsättningar denna byggde på
hade betydelse för våldets uppkomst. Efterspelet visade sig ha
betydelse för våldets möjlighet att upprepas. I min fortsatta
framställning kommer jag att koncentrera mig på ett tänkt
efterspel som leder till att våldet inte kan upprepas. Grunden
för detta tänkta efterspel är att parets ensamhet och isolering
är bruten. När berättelsen nu fortsätter har kvinnan respektive mannen en lyssnare-samtalspartner-hjälpare vid sin
sida, för ändamålet speciellt utbildad.

Berättelsens fortsättning ur kvinnans perspektiv
Det som främst präglar kvinnans förståelse av vad som skett
när hon blivit slagen, är att hon befinner sig i ett motstridigheternas landskap där skuld, förvirring, glömska och hågkomst drar henne åt olika håll. Det är där berättelsen om våldshandlingen hade sitt ursprung och det är där som berättelsens
tänkta fortsättning tar vid.
Den fortsättning på berättelsen som omöjliggör våldets återupprepande strävar mot en alldeles speciell form av hågkomst,
nämligen den som innebär att den neutraliserade händelsen
»avneutraliseras<< och betraktas som den moraliskt tvivelaktiga händelse den är. Detta gäller oavsett berättarens kön. I sin
kvinnliga version innehåller berättelsens fortsättning även en
hågkomst som innebär att kvinnans självbild förändras, samt
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att de psykiska skador som våldet förorsakat läkes. Detta är
ett svårt och mödosamt arbete som kräver tålamod och uthållighet från såväl hjälpare som hjälpsökare.
SKYDD

Varje misshandlad kvinna har försökt att skydda sig för mannens våldsamhet genom att på olika sätt försöka undkomma
hans våld. Ibland har hon lyckats, ibland inte. Ibland har hon
så till den grad missbedömt den fara hon utsatts för, att hon
först efteråt förstått att hon måste skydda sig. När hon kommer i kontakt med socialtjänst, familjerådgivning, hälso- och
sjukvård eller någon annan vårdgivare, befinner hon sig oftast
inte i akut fara. Inte dessto mindre är uppgiften att hjälpa henne att få skydd något centralt, om vi tänker oss bidraga till att
hennes berättelse får en fortsättning som inte innehåller våld.
När en kvinna förenas med sin man i hoppet om en ljus framtid, eller förenas med honom i en berättelse som förändrar
våldsaktens innebörd, då tenderar hon att undervärdera den
fara hon utsätts för. Mannen har återigen lovat henne att aldrig mera slå - och hon vill så gärna tro honom. Och kvinnan
gör sig oemottaglig för de röster inom henne och i hennes omgivning som manar henne till försiktighet och misstänksamhet.
Inte desto mindre är hon i behov av omgivningens hjälp för att
få skydd. En av de kvinnor som under årens lopp sökt upp mig
för att få hjälp, har uttryckt detta behov av skydd på följande
sätt:
»När jag tänker tillbaka på hur förvirrad jag var precis
efter det att jag lämnat honom ... jag sökte ju till och
med upp honom, och blev naturligtvis misshandlad
igen. Jag bara måste få träffa honom och att det kunde
vara farligt ... tanken fanns men jag ville inte tänka på
det. I det läget ... någon borde ha tagit en LVM på
mej ... Jag led av kärleksmissbruk och var helt förvirrad
och livsfarlig för mig själv. För en kärleksmissbrukare
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kan en karl vara en värre drog än alkohol eller narkotika.<<
Denna kvinna visste väl vad hon talade om. Genom sitt arbete inom missbruksvård hade hon kännedom om den tvångslagstiftning som syftar till att skydda destruktiva missbrukare
för sig själva. Hennes erfarenhet av att misshandlas var mångårig, liksom hennes erfarenhet av vilka möjligheter som ryms
inom en människa att psykologiskt tränga bort alla tankar på
fara.
Själv är jag inte beredd att gå så långt att jag vill plädera för
att misshandlade kvinnor bör omhändertas mot sin vilja.
Däremot vill jag starkt understryka nödvändigheten av att
föra upp frågan om kvinnans skydd och säkerhet högt på dagordningen när det gäller att hjälpa kvinnorna. Att vänta på att
hon skall göra det själv är inte tillrådligt. Det kanske inte sker
innan det är för sent. På denna punkt måste hjälparen »förstå
mer än vad hon förstår<<.
Parallellt med att kvinnan närmar sig hågkomstens tal för att
formulera en egen fungerande berättelse, är det nödvändigt att
rikta uppmärksamhet mot hennes psykologiska kapacitet att
skydda sig själv, men också mot de möjligheter till skydd hennes sociala situation ger henne. Kvinnans säkerhet kan
inte baseras på ett löfte från mannen att inte slå, hur övertygande han än kan låta. En bedömning av kvinnans behov av
skydd måste utgå från en bedömning av hennes möjligheter att
skydda sig, inte mannens. Innan hon kan presentera en detaljerad plan för hur detta skall gå till, måste omgivningen handfast träda in. Att utveckla ett skyddstänkande kan ta lång tid
för en misshandlad kvinna, inte minst om hon redan innan
första misshandeln tagit för vana att låta andra människors behov och önskemål gå före sina egna. Som bekant är det inte
ovanligt att kvinnor grundlägger denna vana redan i unga år.
Ett samtal som syftar till att utveckla ett skyddstänkande hos
kvinnan bör därför vara utformat på ett sådant sätt att det
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hjälper kvinnan att återfå makten och kontrollen över sitt eget
liv. Först då är det möjligt för henne att göra förnuftiga val
inför framtiden.
En kvinna som befinner sig i akut fara vänder sig ofta direkt
till polisen. Glädjande nog förfaller polisens attityder till kvinnamisshandel ha ändrats. Så sent som några år tillbaka berättade kvinnor inte sällan om hur nonchalerade och rent av illa
behandlade de blev, när de kontaktat polisen. I dag rapporterar kvinnor ofta om ett respektfullt bemötande och om ett
handlande som tyder på ökad professionalitet från polisens sida.
För den kvinna som är i behov av ett skyddat boende därför
att hon befinner sig i akut fara, eller av något annat skäl- kanske för att hon förväntar sig ett våldsutbrott i samband med
att hon lämnar mannen- finns i dag stora möjligheter att ordna detta rent praktiskt. Runt om i vårt land har kvinnojourer
etablerats, och kvinnojoursrörelsen har vuxit till en folkrörelse. I slutet av boken återfinnes en förteckning över adress och
telefonnummer till kvinnojourerna i Sverige. De kan lämna
uppgifter om det skyddade boende som kvinnojouren på respektive ort arrangerar. I vissa kommuner tillhandahåller även
socialförvaltningen jourlägenheter för misshandlade kvinnor.
Kommunens socialtjänst kan ge uppgifter om detta. Kvinnan
kan i samband med polisanmälan begära att besöksförbud för
mannen utfärdas, något som syftar till att höja säkerheten för
kvinnan.
När det gäller att bedöma kvinnans förmåga och behov av
säkerhet, är det viktigt att även undersöka och ta ställning till
barnens behov av skydd. Det finns flera skäl till varför det är
viktigt att bedöma detta. Vi vet att barn kan bli slagträ i föräldrars konflikter. Att leva i en familj där pappa slår ens mamma är i sig så traumatiserande, att barnen kan behöva skydd
även om de själva inte blir slagna. Ytterligare ett argument för
att bedöma barnens behov av skydd, är att den misshandlande mannen kränker hustruns kroppsliga såväl som psykolo221

giska gränser. Vi har inga garantier för att han inte begår liknande övergrepp på sina barn.
>>VAD HAR VÅLDET GJORT DIG TILL<<

Den psykologiska kärnan i upplevelsen av att ha blivit misshandlad är vanmakt och känslan av övergivenhet. Centralt i en
återupprättelseprocess för en misshandlad kvinna är därför att
hon möts med respekt, att hon möter någon som villlyssna till
hennes röst, samt att hennes berättelse värdesätts även om den
formuleras långsamt, knaggligt och motsägelsefullt. Detta är
grundläggande och utgör en förutsättning för att hon överhuvudtaget skall börja närma sig hågkomstens tal. Det krävs en
neutralitet från lyssnarens sida när det gäller att ta ställning till
de inre konflikter som kommer till uttryck i kvinnans berättelse. En försiktighet när det gäller att styra eller ge konkreta råd
och direktiv rekommenderas. Denna försiktighet måste vägas
mot det behov av handfast hjälp från omgivningen som kan föreligga när det gäller kvinnans oförmåga att skydda sig. Vår
uppgift som lyssnare-samtalspartners-hjälpare är inte >>att
härska utan att tjäna«, uttryckt med Kirkegaards ord. Vår uppgift är att assistera kvinnan att finna sin egen röst och dess uttryck- vår uppgift är inte att få henne att börja tala med vår
röst eller ta efter dess uttryck- hur kloka vi än må vara. Vi får
inte glömma att kvinnan framför oss kanske aldrig haft möjlighet att på djupet ta reda på vem hon är eller vart hon är på
väg. Hon är inte mycket hjälpt av att möta ytterligare någon i
raden som säger till henne hur hon skall tänka och handla.
Om jag rekommenderar ett neutralt förhållningssätt ifråga om
kvinnans inre konflikter och när det gäller att ge direktiv, vill
jag plädera för det motsatta när det gäller de våldshandlingar
hon utsatts för. Att förhålla sig moraliskt indifferent till något
sådant som misshandel är otänkbart och det vore oklokt av
hjälparen att försöka dölja sitt avståndstagandet till denna
handling. Kvinnan behöver stödet av en tydlighet i denna fråga.
222

Kan du berätta vad som hände är den bakomliggande frågan i
de berättelser som vi redan tagit del av. Det är en fråga som sätter själva våldshändelsen i centrum. Följdfrågorna »hur började det ... vad hände sedan ... hur slutade det« inbjöd till en
berättelse i tre delar med tiden som organiserande faktor. I
denna berättelse tenderade mannen, i sin egenskap av att vara
den som utfört handlingen, att inta en huvudroll. Kvinnan tilldelades något av en biroll- även i sin egen berättelse. När det
gäller den fortsatta berättelsen, den som syftar till att kvinnan
åter skall få makt och kontroll över sitt liv är det hon som skall
inta huvudrollen, inte händelsen, inte mannen. Det är hjälparens uppgift att inbjuda till ett sådant byte av fokus. Att byta
ut frågan om vad det var som hände till frågan om vad har
våldet gjort dig till sätter kvinnan i centrum.
En vanlig föreställning om hur arbetet med traumatiserade personer skall gå till är att läkningsprocessen består i att personen
ifråga i detalj och under inflytande av starka känslor skall återuppleva den traumatiska händelsen. På så sätt skall en katharsiseffekt uppnås. Hjälparens roll i denna process består i att
övertyga personen att det är nödvändigt att utsätta sig för
smärtan, denna gång i en lugnare och tryggare situation än
tidigare.
För misshandlade kvinnor är lidande inte något okänt fenomen. Tvärtom är det något välbekant och det är inte svårt att
övertala henne att åter utsätta sig för smärta och att exponera
sitt lidande inför en hjälpare. En misshandlad kvinna kan själv
vilja utsätta sig för en situation som innebär stor känslomässig
påfrestning, därför att även hon har föreställningen att vägen
tilllycka går genom lidande.
Jag har svårt att ansluta mig till dem som förordar en dylik läkningsprocess. För mig är det centrala att kvinnan får hjälp att
fortsätta berättelsen på ett sådant sätt att hennes självkänsla
byggs upp, inte raseras. För mig är det centrala att kvinnan kan
ha inflytande och kontroll över den situation i vilken hon skall
formulera sin fortsatta berättelse. Och jag delar inte uppfatt223

ningen att vägen tilllycka går genom lidande.
Frågan om vad våldet har gjort henne tillleder till teman som
misstro, skuld och rädsla. Genom att frågan ställs på detta sätt
kommer hon att upptäcka att hon blivit misstrogen och rädd
inte enbart i förhållande till mannen, utan även i förhållande
till barn, vänner, arbetskamrater. Hon kommer att upptäcka
att hon blivit så van att ta på sig skuld och ansvar, att det tenderar att gälla allt och alla. Hon kommer att minnas de situationer då rädslan var stark och vanmakten total. En stark sorg
kommer att gripa henne.
Att följa en misshandlad kvinna genom hennes sorg är en känslomässigt genomgripande upplevelse även för en hjälpare. Jag
har kunnat känna tårar rinna ner för mina kinder i sådan stunder. Rent allmänt är jag varm anhängare av den regel om neutralitet som jag tidigare pläderat för. I mitt arbete med misshandlade kvinnor har jag låtit mina tårar rinna och låtit sorgen gripa tag i oss bägge i ett ömsesidigt delande.
Lika starkt blir en hjälpare tagen av den vredens energi som
finns förborgad bakom kvinnans sorg. Att ha fått dela vrede
med en kvinna som är på väg att återfå sin handlingskraft, innebär ett energitillskott av dignitet. Sådana dagar skall en hjälpare passa på att göra något av allt det som egentligen är omöjligt att utföra!
BORTOM OFFERROLLEN

De tankar om att våldet stegvis normaliseras i en misshandlad
kvinnas liv, som framförts i de senaste årens diskussion om
kvinnomisshandel, tror jag att vi som hjälpare gör klokt i att
släppa. De stämmer helt enkelt inte, annat än vid ett mycket
ytligt betraktande. Använder vi vårt djupseende upptäcker vi
en rebell- ibland näst intill osynlig, men hon finns där. Det är
henne vi skall ta till bundsförvant. Vad jag här i några korta
ordalag velat skissera är ett arbete som innebär en rekonstruktion och en transformering av kvinnans traumatiska minnen,
så att de kan integreras i hennes livshistoria, i den där hon in224

nehar huvudrollen. Det jag vill hjälpa henne med är att återta
kontrollen över sitt eget liv - eller kanske att erövra den för
första gången. Det jag vill hjälpa henne med är att åter bli varse sina möjligheter till påverkan och inflytande - eller kanske
att utveckla dem för första gången i sitt liv. Jag vill kort sagt
hjälpa henne att inta en position bortom den position av offer
som mannen försatt henne i.
De senaste årens sociala definitionsprocess som ändrat
'lägenhetsbråk' till 'kvinnomisshandel', och 'ett familjeproblem' till 'en misshandlad kvinna', har varit viktig för att göra
omvärlden uppmärksam på den misshandlade kvinnans livssituation. Tyvärr har den fört med sig att kvinnan ifråga gradvis förvandlats till en kliche. I de bästa av avsikter har hon reducerats till en suddig, ofta arrangerad tidningsbild. Stor och
väldig avbildas mannen, stående upprätt med en hand beredd
till slag. Under honom hukar sig kvinnan, med ett förvridet ansikte delvis täckt av en hårmassa i oordning.
Offret. Den misshandlade. En rollfigur. En symbol, en manssamhällets martyr. Som sådan har hon varit viktig i kvinnokampen. Alla Sveriges kvinnor är henne ett stort tack skyldig.
Med sitt liv har hon exemplifierat hur illa det är ställt med jämlikheten i ett av världens mest jämlika länder.
Men hon borde ha rätt till mer. Till sitt liv. Till sin individualitet. Hon borde ha rätt till en identitet som inte baseras på den
mannen utsett åt henne när han gjorde henne till ett våldsoffer.
Hon borde ha rätt till sitt eget namn, till sitt eget liv och rätt
att vara kvinna. Hon borde ha rätt att vara en kvinna som har
erfarenheter av att ha varit utsatt för våld - men som inte
definieras av dessa händelser eller som känns igen främst i sin
egenskap av våldsoffer.

Berättelsens fortsättning ur mannens perspektiv
I sin strävan att framstå som en moraliskt fullvärdig person och
värdig äktenskapspartner, tenderar mannen att beskriva vålds225

händelsen på ett sätt som befriar honom från ansvar. Grunden
för den manliga versionen av den fortsättning på berättelsen
som utesluter våld är att mannen intar motsatt ståndpunkt och
tar ansvar för sitt handlande. När han gör det, gör han sig också till >>herre i sitt eget hus<< och ger sig själv möjlighet att
reflektera över sitt eget handlande och kan fundera över vägar
till förändring. Detta är en svår uppgift, eftersom det innebär
att mannen ställs ansikte mot ansikte med det som han har
gjort. Att leva vidare med den fulla insikten om vad han förorsakat sin hustru och indirekt också sina barn är näst intill
omöjligt. Ändå tror jag att den enda vägen mot en varaktig
förändring går över en sådan insikt.
AN SVAR

I ett tidigare kapitel beskrev jag hur jag fick erfara att när jag
drog en av männens resonemang till sin yttersta gräns, så lämnade mannen sin ansvarslösa framställning och med stor energi krävde att få bli betraktad som en ansvarsfull person med
kontroll över situationen. Det är lätt att inse att i det korta perspektivet kan en beskrivning som ansvarslös ge vissa fördelar
om man vill framstå som en moraliskt fullvärdig person efter
att ha begått en tvivelaktig handling. I det längre perspektivet
förändras dock självbilden och även andra människors bild av
en person negativt, om ansvarslöshet och oförmåga till kontrolllanseras som karaktäristika för personen ifråga. Att bli betraktad som en person med ansvarskänsla och förmåga till kärleksfullhet är något högt värderat, dess motsats är lågt värderad.
Vad berättelserna om våldshändelsens efterspel bland annat lät
oss bevittna, var en bearbetning av det hot om skilsmässa och
upplösning som mannen förorsakat genom att misshandla
kvinnan. Hans trovärdighet som äkta man var allvarligt
ifrågasatt. De vanligaste sätten att försöka återställa denna
gick samtliga i riktning mot ansvarsbefrielse. Mannens trovär226

dighet kunde så hjälpligt återupprättas och äktenskapet räddas. Men det hade sitt pris.
Samtidigt som han frikändes från ansvar förlorade bägge parter tillgång till hela det händelseförlopp som själva våldsakten
var en del av. Inte någon av parterna hade längre tillgång till
förhistorien och de starka känslor av ilska och förtvivlan som
var förbunden med den. Det blev därför omöjligt för parterna
att integrera vare sig förhistoria eller våldsakt i sitt eget livsprojekt, eller göra dem till en gemensam erfarenhet.
I skuggan av ansvarsbefrielsens förståelse blev han till den oansvarige lille som med jämna mellanrum övermannas av aggressivitet, berusning eller något annat, och börjar slåss. Han
är den oansvarige lille, hon den uthärdande stora. Hon blir till
den starkare av de två, och hon styrs av sin svagare och omognare man. Detta leder honom in i en situation av beroende
som sällan tas med i diskussionen om kvinnamisshandeL ~ den
allmänna debatten talas gärna om kvinnors beroende, av män,
men inte så gärna om det omvända förhållandet. En man som
är beroende av en kvinna betraktas gärna som omanlig, som
»en toffel«. Sådant talar man inte om. Ändå förefaller det
vara så, att när »manlighet<< tar sig uttryck i äktenskapligt våld,
tenderar detta paradoxalt nog att försätta mannen i en beroendeställning i förhållande till hustrun.
Mitt intryck var, att när de män som gjort sig skyldiga till svår
misshandel desperat sökte kontakt med sina hustrur på sjukhuset eller var de nu befann sig, så var de inte i första hand ute
efter att stödja sin hustru eller rädda sitt äktenskap. De var ute
efter att rädda sig själva. De befann sig i en position av stark
självförkastelse. De enda som kunde ge dem absolution och befrielse var kvinnorna. I männens värld fanns de maktfulla kvinnorna. I kvinnornas värld fanns de maktfulla männen.
Ansvar- kontroll- möjlighet att välja. Tre aspekter av samma
viktiga tema. Samtliga dessa aspekter har sin givna plats i den
manliga versionen av berättelsens fortsättning. Invitationer till
samtal på detta tema kan exempelvis formuleras som: »Det kan
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vara ide att fundera över vem det är som har kontroll och ansvar över ditt och din frus liv. Är det hon, någon annan eller
någon utanförstående kraft som bara övermannar dig? Så som
du framställt det i din berättelse, förefaller det i varje fall inte
troligt att det är du. Du beskriver dig själv som någon som
ställts åt sidan, du är snarast osynlig. Andra krafter har tagit
över i ditt eget liv. Är du verkligen nöjd med det?<<
MÖJLIGHET ATT VÄLJA

>>Nej, jag är inte nöjd med det.« Så löd ett av de vanligaste svaren på frågan, varpå ett samtal följde om hur det blivit som det
hade blivit. Det som sedan upptog männens intresse var att
lära sig känna igen var gränsen gick mellan vrede och våld.
Enligt deras uppfattning gällde det att »sätta in ett stopp«
mellan vrede och våld - i alla fall som ett första steg.
Det förhöll sig inte så att samtliga män jag intervjuat gick vidare i detta slag av förändringsprocess för att skaffa sig kontroll över det händelseförlopp som ledde fram till misshandel.
Tvärtom var det relativt få, vilket inte gör deras fortsatta berättande mindre intressant.
En av dessa män hade funderat mycket på hur det kom sig att
han med en sådan lätthet kunde ställa sig själv åt sidan och
uppfatta sig som ett offer för omständigheterna och sin egen
vrede. Han tänkte att detta möjligen kunde hänga ihop med att
han fått mycket stryk som barn och sedan jämt råkat i slagsmål som tonåring. Han ville inte bli indragen i bråk, han ville
själv inte orsaka bråk, så han pressade tillbaka all ilska så fort
han kände av den. Såsteg ilskan honom >>Över huvudet«. Men
han var inte säker på att det kunde hänga ihop på det sättet,
och han visste framför allt inte vad han skulle göra åt saken.
Så en dag hade han följande att berätta:
>>Det hände något märkligt i fredags. Vi satte igång att
gräla om vad vi skulle göra i helgen och vem som skulle bestämma vad. Ett vanligt gräl helt enkelt. Samtidigt
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tog vi väl oss ett par groggar. Till slut bestämde vi oss
för att gå ner på krogen i centrum. Eller bestämde vi
oss var väl fel. Jag var tveksam, det var mest Annika
som ville. Trodde jag då i alla fall. Sen har hon ju sagt
att hon gick dit för att hon trodde jag ville dit, men det
ville jag ju inte. Rörigt va? (skratt). Det blir ofta bråk
på det där stället, jag gillar det inte något vidare. Jag
har råkat i slagsmål där förr. Hur som helst var hon
helt klar över att vi skulle dit. I det läget gick jag med
på vad som helst för att slippa sitta hemma och tjafsa.
Så fort vi kom i närheten av den där krogen så ångrade
jag mej. Det var fullt med folk utanför. Jag kände igen
flera av dom och visste att det skulle bli bråk. Jag vart
nog lite ledsen också, för att hon hade varit så tjatig
och envis när hon visste hur illa jag tyckte om den där
krogen och vilket trubbel jag nog skulle råka in i.
Alltså, det är killar som kommer i slagsmål på sådana
där ställen, inte tjejer. Jag sa, 'vi vänder'. Då satte hon
igång och tyckte att jag var feg som inte vågade mej in
och sådant. Jag kände hur det började koka inom mej
och flimra inne i huvudet. Jag tänkte att 'nu djävlar ska
hon få se vem som är feg'.
Plötsligt kom jag ihåg vad vi har pratat om de gånger
ni varit här [för forskningsintervju J. Om hur allting
börjar och sedan fortsätter och fortsätter så att det
slutar med att jag klipper till. Det var precis vad som
höll på att hända. Jag var lite dragen och skitförbannad, för hon hade retat upp mej.
Jag vet inte va som hände riktigt, men plötsligt tänkte
jag 'så fan heller'. Inte igen, inte en gång till. Som att
jag inte ville mer. Så jag bara vände och gick därifrån.
Jag knallade omkring ett tag, jag vet inte hur länge.
När jag kom hem var hon i alla fall hemma. Djävligt
förvånad och undrade var jag hade varit.
Ni tycker nog att jag är en idiot, och det är jag antag229

!igen också, men jag har aldrig kunnat göra så där.
Alltså bestämma mej, 'nu har jag inte lust, nu får det
vara bra, ska du hålla på så där så går jag min väg'. Jag
har bara suttit kvar och väntat på att hon ska ändra
sej. Och så blivit djävligt ledsen och förbannad då förstås, och hållit på och hållit på och tänkt att Annika
fattar väl och slutar nån gång. Till sist har det blixtrat
till och jag har blivit olycklig. Men jag visste aldrig vad
jag skulle göra.«
(Ur intervju med Annika och Mats R.)

Annika kommenterade hans berättelse på följande sätt:
>>Men varför har du aldrig sagt nånting! Alltid samma
Tarzan, alltid samma mussla. Ska man ha ur dej nånting får man dra det ur dej! Djävligt jobbigt, tror du jag
är tankeläsare eller... Ni tror väl jag är en idiot eller
nåt, men jag har aldrig fattat att Mats inte gillar den
där krogen. Eller att han inte gillar att slåss. Du har
faktiskt aldrig sagt nåt! Inte nåt ordentligt i alla fall, så
att man kunnat fatta. Ni måste förstå, när vi träffades
var Mats raggare, ledare, >leader of the pack<, liksom.
Det var ett djävla liv jämt, helt enkelt. Hur skulle jag
fatta att du inte gillade det, eller har slutat att gilla det?
En vanlig upplysning skulle inte varit helt fel.<<
(Ur intervju med Annika och Mats R.)

I dialogen nedan är Hans A. inne på liknande tankegångar.
Avsnittet är hämtat från den avslutande intervjun med paret:
(lP) >>Jag har funderat mycket på hur jag skall kunna
undvika allt detta i framtiden, eftersom jag har så hetsigt humör.<<
(l) >>Har du några förslag?<<
(lP) »Att aldrig börja. I stället för att sätta igång hela
bråket - lägga av. Prata om något annat, eller helt enkelt gå ut. Vad som helst som bryter av. Kanske allra
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viktigast är att aldrig tala om allvarliga, känsliga saker
när man inte är riktigt nykter. Jag har en djävligt dum
vana, eller har haft kan jag väl säga, för det får vara
slut med det nu. När Ulla och jag började bråka om
något och jag blev lagom uppvarvad och förbannad då tog jag en whisky för att lugna ner mej. Idiotiskt.
Det resulterade bara i att jag blev riktigt förbannad.
Jag har lagt av med det nu.
(l) >>Jag har fått för mej att du är typen som gillar att
prata när du blir arg ... <<
(lP) >>Helt riktigt. Det är antagligen därför jag kunde
prata oss fullständigt åt helvete när Ulla och jag bråkade. Ju mer ledsen och förbannad jag blev, ju mer snackade jag till allt tog slut .... och jag slog. Sist vi bråkade
gick jag min väg till en kompis och tog en öl. Djävligt
trevligt. Dom flesta grabbar vet ju hur tjejer är [skratt].
[Vänder sig mot Ulla] Nej gumman, jag tycker inte att
du är nån kärring, det är ju bara sånt man säjer.<<
(Ur intervju med Ulla och Hans A.)

MAKT OCH ÄKTENSKAP

>>Makten skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i varje relation mellan en punkt och en annan. Makten är
överallt; inte därför att den omsluter allt, utan därför att den
kommer överallt ifrån.<< Så skrev Michel Foucault (1980) om
makt som något vi alla är delaktiga i, om makt som utgör en
aspekt av varje relation. Hanne Haavind (1982) var inne på
liknande tankegångar när hon beskrev makt som social relation. Misshandlande män borde tillägna sig Foucaults och
Haavinds tankegångar.
När de misshandlande männen talar om makt, använder de för
det första inte det ordet. De talar om att hon >>skall sluta<< med
vissa saker (som att >>snacka skit<< eller att ljuga), de talar om
att hon inte skall få ta och behålla initiativet, de talar om att
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de är rädda för utplåning om de inte har kontroll utan låter
motparten ta för stor plats (>>man blir ju som en djävla hund
till sist<<). De talar om makt som något man måste ha en viss
mängd av, annars riskerar man att krossas. De talar om att det
är kvinnorna som styr allt i själva verket (Carl-Magnus L. i
intervju). Makt i deras värld är liktydigt med makt över någon
eller något. Makt i deras värld är något som förekommer i en
viss mängd och som utövas i en linjärt förhållande, där den som
har makt är överst och den som inte har makt är underst.
Endast den som har mycket makt kan känna sig någorlunda
trygg och ohotad. Den med makt i underkant måste ständigt
vara på sin vakt, försöka tillkämpa sig lite mer, eller i alla fall
bevaka det den har.
Denna uppfattning om vad som karaktäriserar makt leder inte till speciellt stor framgång när den tillämpas i det äktenskapliga livet. Det ömsesidiga beroende mellan de individuella
livsprojekten och det gemensamma parprojektet ger samtliga
händelser inom äktenskapet sin speciella karaktär. Inte minst
gäller detta i konfliktsituationer. Att >>vinna<< en äktenskaplig
strid kan därför vara att förlora, och förlora kan vara att vinna. Den som driver sin vilja igenom kan få uppleva sig själv
som vinnare och sin partner som förlorare i en äktenskaplig
strid- men så även det gemensamma parprojektet. Och om
man har makt att få sin motpart att >>erkänna<< att hon ljugithur kan man veta att hon inte ljuger då också? Och om mannen har makt att ta så mycket av det gemensamma utrymmet,
att hustrun nästan inte har något livsrum kvar och är i det närmaste förintad, vad återstår då av den kvinna han delar sitt liv
med?
Äktenskap är relation, och äktenskaplig makt likaså. En tyrannisk makes och fars makt är bara någonting värd så länge
familjemedlemmarna är kvar i relationen - lämnar de den är
han ingenting, vilket han vet, fast han inte låtsas om det. Hans
makt är komplementär och villkorad, och det är dem han tyranniserar som avgör hur länge hans maktposition har något
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värde. Varje tyrann utvecklar förr eller senare paranoida tendenser av rädsla för uppror eller övergivande, och förstör så
varje relation inifrån.
Större framgång i äktenskapliga sammanhang når de par som
inte är fast i föreställningen om att makt endast uppträder i
form av makt över, utan också som makt att- t.ex. förverkliga något, som det gemensamma parprojektet eller de individuella livsprojekten. Som inte ser makt som en slags mängd,
utan som något som ständigt förändras, förskjuts och förtätas.
Något som lever, kort sagt. Att tänka i termer av makt att
innebär att den ena parten inte kan expandera på den andras
bekostnad. Parternas livsrum utgör kommunicerande kärl, det
är makten att balansera som avgör bägges tillfredsställelse.
Samtidigt som jag lyfter fram makt över-principen som en av
de viktigaste orsakerna till den tragiska utveckling mina intervjupersoner och deras äktenskap gått till mötes, är jag pessimistisk inför möjligheterna till förändring av dessa äktenskap.
Det förefaller som att när denna princip väl har slagit rot är
den nästan omöjlig att göra sig av med. Det är som med nedrustningsförhandlingar: Innan mitt land gör sig av med alla
kärnvapen måste vi vara säkra på att vår motpart gör detsamma. Och vem kan vara säker på det?
KVINNOBILD OCH SJÄLVBILD

Ett bestående intryck från åren av samtal med misshandlande
män är att de bar på en komplext sammansatt kvinnosyn präglad av högt ställda förväntningar och misstro, nedvärdering
och upphöjelse. Överdrivna och orealistiska förväntningar på
vad en kvinna har att erbjuda en man parades inte sällan med
stark skepsis mot kvinnor i allmänhet. Som komplement till
dessa kvinnobilder förekom inte sällan en självbild präglad av
osäkerhet på den egna förmågan att attrahera det motsatta
könet och en avundsjuka mot alla män som >>lyckades skaffa«
det goda från kvinnor som de själva ständigt misslyckades
med.
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Detta är både djupgående och smärtsamma teman att konfronteras med. Den man som genom att ta ansvar för sina
våldshandlingar skaffat sig så mycket psykiskt utrymme att
han har möjlighet att välja om han vill fortsätta med sitt våldsamma uppträdande eller ej, kanske även skaffat sig en bas för
att närma sig dessa frågor. Jag tror att det är av avgörande betydelse för hans fortsatta liv som man och som make.

Finns det någon fortsatt berättelse ur parets
perspektiv?
Först efter det att mannen och kvinnan var för sig formulerat
sig kring vad det egentligen var som hände och hur denna händelse påverkade deras individuella livsprojekt, finns förutsättningen för gemensamma samtal. Nu finns en möjlighet för parterna att se tillbaka på sin historia och se hur deras äktenskap
kommit att utvecklas till ett kvinnomisshandelsäktenskap.
Ytterligare en förutsättning måste vara uppfylld: Han måste ha
slutat att slå. Efter att ha formulerat sin egen berättelse kommer hon aldrig mera att sätta sig ner tillsammans med honom
om hon inte känner sig säker på det.
Det kan finnas ett behov hos parterna att se tillbaka på sitt äktenskap och ställa frågor till varandra om sådant de vill ha svar
på och som tidigare var omöjligt att tala om, oavsett om de vill
fortsätta tillsammans eller ej. En på rädsla för konsekvenserna
grundad oärlighet kännetecknar ett kvinnomisshandelsäktenskap. Många frågor har aldrig blivit ställda eller blivit besvarade i en sådan relation.
Mannen och kvinnan kan ha tre olika typer av skäl för att vilja träffas i gemensamma samtal. Det kan röra sig om
- att ta ställning till fortsatt samliv
- att fortsätta äktenskapet på nya premisser
- att avsluta äktenskapet och formulera nya former för föräldraskap.
Vilken förändring som än har kommit till stånd i parternas liv,
så kommer dessa samtal att präglas av misstro. Vetskapen om
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att det som skulle kunna hända men inte händer faktiskt har
hänt, präglar framtiden för dem bägge, vare sig de fortsätter
att leva tillsammans eller ej. Ett fortsatt samliv kan komma att
präglas av hot om våld på olika sätt- han kan bli >>försiktig<<,
hon kan fortsätta att vara >>försiktig<<, minnen kan leva kvar
som smärtar och omöjliggör närhet på djupet.
Jag vill tydligt deklarera att jag är tveksam till om det är möjligt för ett par att skapa ett gott liv tillsammans i våldets skugga. Min uppfattning är att det tillhör kategorin omöjliga handlingar. Jag låter mig gärna motbevisas, men är i skrivande stund
skeptisk.
Om det finns någon framtid för paret så tror jag att den går
över en gemensamt formulerad fortsättning på de individuellt
formulerade berättelserna, innehållande ett utforskande av följande teman:
- vad är det som karaktäriserar förhållandet, förutom detta
att han tidigare misshandlat henne. Vad är starkt, vad är
högt värderat? Hur kom det sig att de valde att leva tillsammans en gång, vad kan idag utgöra skäl att fortsätta?
- hur handskas med starka känslor? Hur komma fram till
en alternativ interaktion som inte resulterar i hans utbrott
och hennes tillbakadragande, i hans överordning och hennes underordning?
- hur lösa konflikter? Hur utveckla en grälform som inte
sänker och kommunicerar värdelöshet, utan som tillåter och
möjliggör jämbördighet och som möjliggör för egna känslor
att uttryckas?
Detta- möjligen med undantag för det som rör maktförhållanden- är välbekanta teman inom familjeterapeutisk praktik.
Under senare år har feministiskt orienterade familjeterapeuter
påtalat att frågan om makt mer eller mindre utgjort en blind
fläck på den familjeterapeutiska kartan (Hare-Mustin 1987;
Walterset al. 1988), inte minst genom att intresset koncentrerats till processen i familjen och inte till vem som gjort vad
(Goodrich 1991). Denna kritik har lett till att arbetsmetoder
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introducerats, i syfte att eliminera denna blinda fläck (Goldner
et al. 1990; Walterset al. 1988, Hansen och Harway 1993).
En stor del av de par som levt i äktenskap där han misshandlat henne kommer att bryta upp. I min informantgrupp bröt
hälften upp, ytterligare tre inledde ett »särbo«-förhållande.
Om parterna erbjuds enskilda samtal på det sätt som jag föreslagit är det troligt att denna siffra blir högre. För barnens skull
är det angeläget att även de föräldrapar som separerar får hjälp
att finna vägar till hur detta >>nya« föräldraskap skall utformas.
Jag tror inte att par som separerat på grund av att han misshandlat henne, skall inviteras till den typ av samarbetssamtal
som är vanliga vid de flesta familjerådgivnings och familjerättsenheter i vårt land. Det vilar något lätt stötande över en
sådan invitation - först misshandel, så samarbete i barnens
namn. Jag tror snarare att dessa samtal skallläggas upp som
enskilda samtal och som gruppsamtal i enkönade grupper, där
faderskap respektive moderskap står i fokus. Att vara mamma
respektive pappa och hur man utvecklar dessa roller är något
djupt personligt, samtidigt som det är en gemensam uppgift för
två föräldrar. När det gäller föräldrapar där han misshandlat,
tror jag att det är den första aspekten som skall betonas. För
barnens skull. Gemensamma samtal tror jag skall ses som en
begränsad insats, med syfte att förhandla i konkreta frågor av
direkt betydelse för att det enskilda moderskapet och faderskapet skall kunna utvecklas.
>>Jag tror att det här blir bra. För mej alltså.<<
Följande dialog är hämtad från den avslutande intervjun med
Irene och Vladimir E:
Vladimir: Jo, vi ska vara ihop och vi ska flytta ifrån
varandra.
Intervjuare: Jaha ... ?
Vladimir: Det är så det är tänkt i alla fall. Sen får vi se.
Blir det bra kanske vi flyttar ihop igen. Men man vet ju

aldrig. Man vill ju inte flytta fram och tillbaka hela
tiden. Man kanske trivs att bo själv.
Irene: Det där har vi pratat om, och vi har inte tänkt
starta några nya förhållanden, eller, ja, det där kan
man nu inte veta precis ... men det är ingenting vi har
planerat. Vi ska vara lite av ett par ändå, fast vi bor på
skilda håll och så där.
Vladimir: I praktiken så får man ju se hur det blir sen.
Det är ju mycket snack också. Jag tror inte riktigt på
det där. r oo procentigt så tror jag inte på det faktiskt.
Men man får väl pröva sej fram. Det blir väl på det ena
eller på det andra sättet. Som förut blir det aldrig mer i
alla fall, tack och lov. Det håller faktiskt inte. Vem vill
leva som en desperado, slåss och vara förbannad? Inte
jag i alla fall.
Irene: Nej, jag tror att det här blir bra. För mej alltså.
Jag har börjat hitta mej själv igen, jag var alldeles borta
ett tag när jag var rädd jämt. Att behöva gömma sig i
sin egen tvättstuga tills polisen kommer och hämtar ens
egen man. Så kan ingen människa leva. Så nu får det
bli så här.<<
Detta replikskifte uttrycker en tillförsikt inför den misshandlade kvinnans och den misshandlande mannens möjligheter att
skapa ett gott liv fritt från våld var för sig. Det visar en större
pessimism inför utsikterna att forma en gemensam framtid.
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Presentation av intervjupersoner

Ulla och Hans A. Hon är hemmafru, han rörmontör med
eget företag och goda inkomster. Bägge är i 3 s-årsåldern och
har en sex år gammal son. Hon uppfattas som >>lite nervös«
i polisrapporten. Den senaste misshandeln var mycket allvarlig. Enligt polisrapporten var det rena turen att Ulla överlevde.
Sonja och Per B. Även Sonja är hemmafru. Per arbetar på
försäljningsavdelningen i ett stort exportföretag, vilket innebär mycket arbete och resor, samt en hög lön. Bägge närmar
sig 40-årsåldern och har en son i lågstadiet. Hon har två
barn från ett tidigare äktenskap. Sonja har sökt psykiatrisk
hjälp vid flera tillfällen för ångestbesvär och depression. I
perioder har hon konsumerat lugnande medel. Hon har blivit
utsatt för medelallvarligt våld.
Katrin och Hector C. Hon arbetar som ekonomibiträde i en
skola, han är bussförare. Båda är i tjugo-årsåldern och har
en tre-årig dotter. Hon anses mycket kapabel. Det våld hon
utsatts för består av knuffar, örfilar, hon har blivit dragen i
håret. Jag betecknar det som lindrigt. Katrin vill skiljas. Jag
talar med Hector i telefonen. Han är förtvivlad för att Katrin
villlämna honom. När han förstår att hon menar allvar lämnar han storstadsförort, varför jag aldrig träffar honom.
Lisa och Ismeth D. Lisa är sjuksköterska, en kompetent kvinna med ett ansvarsfullt arbete. Ismeth är servitör, men driver
också en egen affärsverksamhet. De är bägge i 3 s-årsåldern
och har en son i förskoleåldern. Lisa har blivit mycket grovt
misshandlad.
Irene och Vladimir E. Hon arbetar som kassörska, men är för
tillfället barnledig för att ta hand om parets nyfödda dotter.
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Han är snickarlärling. Bägge är i 20-årsåldern. lrene anses
vara mycket stabil. Misshandeln var lindrig.
Maria och Victor F. Bägge arbetar som fritidspedagoger.
Maria är i 25-årsåldern, Victor något över 30. Maria anses
vara en mycket kompetent kvinna. Victor har misshandlat
henne allvarligt.
Marie och Erik G. Hon är kontorist, han elektriker. Den
misshandel Marie utsatts för är medelallvarlig. Bägge är i 3 5årsåldern och har fyra barn tillsammans. Jag talar med Erik
på telefon flera gånger, men träffar honom aldrig. Han förklarar att hans hustru varit på väg från honom många gånger, nu förstår han att det är för gott. Nu vill han glömma och
se framåt. Att medverka i undersökningen skulle komma att
innebära att han >>rotade i gammalt<<, vilket han vill undvika.
Ruth och Uhro H. Bägge arbetar som fabriksarbetare på
samma stora företag. De är drygt 40 år och har två tonårsbarn. Ruth är en liten, tunn och spröd kvinna. Uhro har
alkoholproblem. Misshandeln har varit medelallvarlig.
Pia och Kjell I. Hon arbetar som arkivarbetare efter långa
perioder av sjukdom och arbetslöshet. Kjell har varit sjukskriven länge för en yrkesskada. Bägge dricker periodvis en
hel del. De är i 3 5- årsåldern och har tre barn i skolåldern.
Kjell har misshandlat Pia allvarligt.
Angela och Pablo J. Hon är hemmafru med tre barn, han har
haft flera olika anställningar. Bägge är något under 3 o år. De
är flyktingar från Latinamerika. Pablo har misshandlat
Angela mycket allvarligt. Han anser att han har alkoholproblem på så sätt att när han dricker slutar han inte förrän han
är redlös. Angela är svag och bräcklig.
Louise och Sven K. Bägge är akademiker i 3 5-årsåldern med
goda inkomster. De är anställda vid ett stort exportföretag.
De har en liten dotter. Louise är en kompetent yrkeskvinna.
Sven har misshandlat henne lindrigt.
Kristina och Carl-Magnus L. Kristina är strax under 30 år
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och arbetar som lärarvikarie. Hon har inte avslutat sin utbildning som blev avbruten i och med dotterns födelse för
snart tre år sedan. Carl-Magnus, som är några år äldre, är
frilansskribent, men har svårt att finna ro och inspiration nog
för att kunna arbeta. Misshandeln har varit medelallvarlig.
Gunilla och Rolf M. Gunilla är kanslist på ett statligt verk.
Rolf är taxiförare. Bägge är i 40-årsåldern. Hon har under
åren lidit av olika slag av psykisk insufficiens, och även vårdats på sjukhus. Gunilla har ett barn från ett tidigare äktenskap och två barn tillsammans med Rolf. Misshandeln har
varit medelallvarlig - allvarlig.
Viveka och Adam N. Hon har varit sjukskriven en längre tid
p.g.a. en yrkesskada. Hon går nu på en omskolningskurs.
Bägge missbrukar lugnade medel. Adam är chaufför. Viveka
har barn från ett tidigare äktenskap. Bägge är i 3 5-årsåldern.
Misshandeln har varit medelallvarlig.
Susanne och Paul O. Hon är undersköterska, han chaufför.
Bägge är närmare 40 år och de har tre barn tillsammans.
Susanne har periodvis missbrukat alkohol, och har nu sökt
hjälp för det. Misshandeln har varit medelallvarlig.
Nina och Fredrik P. Nina arbetar som sekreterare på ett stort
företag. Fredrik är försäljningschef med goda inkomster.
Nina är knappt 30 år, Fredrik några år äldre. De har en femårig dotter tillsammans. Nina har haft en svår uppväxt.
Fredrik har misshandlat henne medelallvarligt.
Fathima och Refa Q. Bägge har akademisk utbildning i sitt
hemland. De har flytt till Sverige för flera år sedan men aldrig fått arbeta med det de är utbildade för. Fathima har sökt
läkare för svåra psykosomatiska besvär. Hon lider av kraftiga
ångestattacker, då hon tror att hon skall dö. Hon har utsatts
för medelallvarlig misshandel med sparkar och slag.
Annika och Mats R. Bägge är drygt 20 år. Hon studerar på
en akademisk utbildning och anses mycket kompetent. Han
arbetar som snickare. De har inga barn. Misshandeln har
varit medelallvarlig.

Lena och Birger S. Lena arbetar som barnsköterska. Hon har
tidigare haft psykiska problem av olika slag men mår nu
bättre. Birger är målare med alkoholproblem. De har en liten
dotter tillsammans. Han är i 3 o-årsåldern, hon fem år äldre.
Misshandeln har varit medelallvarlig.
Pirjo och Ove T. Hon är hemmafru, han affärsman med höga
inkomster. Hon är i 25-årsåldern, han tio år äldre. De har en
son tillsammans. Pirjo har blivit medelallvarligt misshandlad.

Våldets allvarlighetsgrad:
(1) LINDRIGARE VÅLD: Knuffar och slag med öppen hand.
Obetydliga eller inga skador.
(2) MEDELALLVARLIGT VÅLD: Sparkar och slag med knytnävar. Medelsvåra skador.
(3) ALLVARLIGT VÅLD: Sparkar och slag. Strypförsök.
Användande av vapen eller tillhygge. Allvarliga skador.
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komplementärt äktenskap 68
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legitimitet 53-57, I05
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tolkningsramar 5 s-57
traditionellt äktenskap 3 6
traumateori 4 9
tvivelaktig handling 8, 57
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narcissistisk personlighet 2 r r
narrativisering 5 r
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normaliseringsprocessen

u

4D-4I
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skuldkänslor, den misshandlade kvinnan 8 r -8 2
skuldkänslor, hjälparen 7 4-7 5
skydd, kvinnan 2 I 9-2 2 r
social ordning 6 r
social process 5o-s 2
statuskontrakt 58
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symmetriskt äktenskap 68
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uppbrott I66, r8s-r89
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Kvinnamisshandel inom äktenskapet är en
bok för alla som i sitt arbete eller på annat sätt
kommer i kontakt med misshandlade kvinnor
och som vill utgöra en positiv kraft i bekämpandet av kvinnomisshandel. Författaren strävar
efter att tolka och förstå våldet ur såväl kvinnans som mannens perspektiv och ta del av den
innebörd det har för deras uppfattning om sig
själva, sina liv och sitt äktenskap.
Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom socialt arbete och vård samt
till personal inom polis och kriminalvård.
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